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Hamarosan kezdődik a 
2019/2020-as tanév a 
Váci Tankerületi Köz-
pont intézményeiben

Hamarosan kezdődik a 2019/2020-as 
tanév a Váci Tankerületi Központ intéz-
ményeiben. A tankönyvek szállítása za-
vartalan, a Könyvellátó Nonprofit Kft. 
(KELLO) mindenhová időben eljuttatja 
azokat. A könyveket a legtöbb iskolában 
már az első tanítási napon kézhez kapják 
a diákok.

A 2019/2020-as tanévben még a 10 
- 12. évfolyamon fizetni kell a tanköny-
vekért és a munkafüzetekért, de jövőre 
várhatóan már minden diák ingyen juthat 
hozzájuk.

A Váci Tankerületi Központ iskoláiban 
több mint tizenhétezer diákkal indul a 
tanév. Idén a központ fenntartása alá tar-
tozó intézményekbe több mint 1500 első 
osztályosnak csengetnek be. A szentend-

rei járásban 731 tanuló, a szobi járásban 
192 tanuló, míg a váci járás területén 585 
elsős tanuló kezdheti meg tanulmányait 
szeptember 2-án.

Az idei tanévben az alapfokú művészeti 
iskolákban is kötelező használni a KRÉTA 
rendszert, ezen belül az E-naplót, mely-
ben a diákok osztályzatait és hiányzásait is 
nyomon követhetik a szülők. Már jól mű-
ködik a KAFFEE rendszer is (Köznevelés 
Állami Fenntartóinak Folyamat - Egysé-
gesítése és Elektronizálása), amelyen 12 
folyamat elektronizálására került sor a 
közelmúltban, így többek között a szülői 
igazolások benyújtása is intézhető online.

A kóspallagi Alkotó Műhely július 17. 
és 19. között pedagógus tábornak adott 
helyet, melyen a Szobi Fekete István Ál-
talános Iskola és tagintézményének peda-
gógusai vettek részt. A program célja az 
érzékenyítés volt és az, hogy az ott tanulta-
kat a saját óráikon is hasznosítani tudják a 
pedagógusok.

A résztvevő nyolc fő a három napban 
megismerkedett a 3D nyomtatóval, a lé-
zervágóval, de elektronikai és programozá-
si feladatokat is kaptak. A tábor témája az 
Irány a Mars volt mondja - a tábor vezetője 
Czoch András. - A feladat szerint a Mars-
ra kellett eljutniuk a pedagógusoknak, és 
ott egy új várost építeni. Ennek keretében 
készíthettek lakóházakat, üvegházakat, 
Marsjárót. Így aztán készült sportpálya, 
lakóépület egy központi vezérlőpult és egy 
a Micro:bit vezérelt robot is, amit Wall-E 
ihletett. A lakóépület világításának vezér-
léséért is egy Micro:bit felelt, ami szenzorai 
segítségével, programozottan szabályozta 
a belső világítást. A kollégák megismer-
kedtek a 3D tervezéssel, nyomtatással, vek-
toros terveiknek köszönhetően elkészültek 
a lézervágott elemek, ebben nagy segítsé-

ge volt a pedagógusoknak Ágfalvi János 
a tábor vezető mérnöke. Az így elkészült 
alkotásokat egy terepasztalra rendezték 
el - mondta. Hozzátette, a Micro:bit prog-
ramozás elnyerte a pedagógusok tetszését 
melyhez az ELTE által készített szakköri 
anyag is rendelkezésre.

A három napos tábor a Váci Tankerü-
leti Központ támogatásával valósult meg.

Pedagógusok ismerkedtek a 
programozással és az Alkotóműhely 

lehetőségeivel Kóspallagon
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A Váci Tankerületi Központ még áp-
rilisban adta át Alkotó Műhelyét, 
Kóspallagon. Az Alkotó Műhely olyan 
„szellemi játszótér” és közösségi tér, 
ahol a tanulók saját tapasztalataik 
révén dolgozzák fel a tananyagot, ér-
tékelnek, összefüggéseket állapítanak 
meg és közben személyiségükben for-
málódnak és újabb ismeretekkel meg-
erősödve fejlődnek. A műhely már 
több tábornak is helyszínt adott.

A központ szorosan együttműködik 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem-
mel (MOME). A konkrét kapcsolódá-
si pontot az "EFOP-344 Jövő új útjai a 
pályaválasztás és az autonóm autózás 
világában" projekt jelenti, melyben a 

MOME két konzorciumi partnerével 
- Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal 
(PFA) és a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemmel (BME)- 
új módszerekkel és megközelítésekkel 
motiválja az általános és középiskolá-
sokat a továbbtanulásra.

A projekt célja a felsőoktatásban 
történő tovább tanulók számának nö-
velése, a kiemelt figyelmet igénylő fi-
atalok képzettségi szintjének javítása, 
az MTMI (matematikai, természettu-
dományos, műszaki és informatikai) 
szakok népszerűsítése.

Az öt napos tábor témája a Vissza 
a jövőbe volt. Az ismerkedős játékok 
után, egyből belevágtak a tábor té-

májába a fiatalok. Érkezett a jövőből 
egy üzenet, hogy a Földünk túlzsúfolt, 
rengeteg a közlekedési dugó, nagy a 
légszennyezés, mindenfelé szeméthal-
mok borítják a városokat. Ők az utol-
só generáció, aki még megmentheti a 
Földet! Feladatuk, hogy építsenek egy 
olyan élhető várost, ahol a hulladékot 
újrahasznosítják, megújuló energiával 
működik minden a közlekedés meg-
oldott. Ennek kapcsán a fiataloknak 
egy várost kellett megalkotniuk, kö-
zösen, többféle kompetenciát készség 
szinten alkalmazva. A csapatokra osz-
tott gyerekeknek az első napon a fela-
dat egy időgép elkészítése volt, hogy 
ki hogyan képzeli el az utazást az idő-

Kiemelt figyelmet igénylő fiatalok táboroztak 
Kóspallagon,  az Alkotó Műhelyben
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ben. A nap végén pedig megtervezték 
a város alaprajzát és nagyságrendben 
elhelyezték rajta az épületeket, még 
csak képek formájában.

A második napon a résztvevők 
megismerkedtek a LEGO robotok 
programozásával, építésével. Építettek 
járműveket, szélerőművet, vízierőmű-
vet, naperőművet és hulladékfeldol-
gozót is. Az elkészült alkotásokat fel is 
helyezték a városba a korábban közö-
sen eldöntött helyeikre.

A harmadik napon megismerked-
tek a 3D tervezés/nyomtatás alapja-
ival, amivel majd leendő városukat 
csinosíthatják (ezeket a 3D nyomta-
tott egyedi tervezésű tárgyakat a tábor 
végén a gyerekek hazavihették). Még 
ezen a napon a délután folyamán épü-
leteket építettek, amihez különböző 
anyagokat és technikákat alkalmaz-
hattak.

Negyedik napon egy új eszközzel 
a Micro:bittel ismerkedhettek meg 

az immáron kis mérnök palánták. ezt 
programozva, okos LED szalagokat 
felhasználva tették még látványosab-
bá az előző nap elkészült épületeket. 
Amikor elkészült az általuk megálmo-
dott ideális város, egy üzenetet küld-
tek a jövőbe, egy „jövő adó” segítsé-
gével, melyet a mentorok (hiszen Ők 
is szeretnek játszani, alkotni) a lopott 
percekben készítettek, hogy elkészült 
a város, vigyázzanak rá a jövőben.

A tábor zárása képen pedig megle-
petésként megérkezett a MOME egyik 
munkatársa Máté Gábor fotográfus 
művész a jövőből, aki elmondta, hogy 
megkapták az üzenetet, vigyáznak vá-
rosukra, mindent úgy csinálnak, mint 
ahogy azt a gyerekek megtervezték és 
megüzenték nekik.

A feladatokhoz használtak lézer-
vágót, 3D nyomtatót, forrasztó pákát, 
számos szerszámot, gyakorolhatták 
a programozást és fejleszthették kre-
ativitásukat is. A tábor folyamán az 

egész várost kifestették, az ötletfalon 
pedig szinte folyamatos volt a rajzo-
lás, tervezés.

A 25 táborlakó nagy tervekkel és 
számos ajándékkal térhetett haza, de 
mindemellett sok élménnyel gazda-
godtak, mely a jövőjüket is segítheti. 
A mentorok pedig nagy-nagy mosoly-
lyal fogadták az élménybeszámolókat 
és a tábor hatására megváltozott pá-
lyaválasztási terveket, melyek a mű-
szaki irányok felé kacsingattak.

A tábort a MOME munkatársai ve-
zették, minden csapatot képzett men-
torok segítettek a terveik megvalósí-
tásában.

A helyszínt és a tanulók utazását 
a Váci Tankerületi Központ bizto-
sította, a programról, mentorokról, 
eszközökről, alapanyagokról és a 
szállásról a MOME gondoskodott. A 
háromszori étkezésért pedig köszö-
net illeti Kóspallag Község Önkor-
mányzatát.

Harmadik lett 
a Maros Robo 

Team a Nemzeti 
Döntőn

Miután a területi döntőt szoros ver-
senyben megnyerte a Maros Robo 
Team, a Tatabányán július 10-11-én 
megrendezésre kerülő Nemzeti Dön-
tőn a dobogó 3. fokát foglalta el Reg-
ular Junior korosztályban. A csapat 
vezetője ezúttal is  Czoch András volt. 
A csapattagok: Czoch Levente, Zoller 
Dávid, Zoller Máté.

A díjat Némethné dr. Gál Andrea 
az Edutus Egyetem rektora adta át a 
csapat számára.

Gratulálunk a fiataloknak és csa-
patvezetőjüknek és további sok sikeres 
szereplést kívánunk nekik!
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A Váci Madách Imre Gimnázium 10.C 
angol nyelvi előkészítős osztályának egy 
tanulócsoportja komplex tehetséggondozó 
programban vett részt a 2018-2019-es tan-
évben. A program célja a tehetségígéretek 
és tehetségek gazdagítása volt összevetve a 
magyar és a brit kultúra, történelem, művé-
szet bizonyos elemeit.

A komplex tehetséggondozás feladata a 
tehetségek erősségeinek és gyengeségeinek 
a fejlesztésén túl a személyiségfejlesztés is. 
Ide tartozott például a SMART célok meg-
fogalmazása, a motiváció fejlesztése, a saját 
tanulási stílusok és stratégiák felismerése és 
bővítése, a reflexió és önreflexió gyakorlása, 
az identitás erősítése – mindezt élménysze-
rű, játékos és alkotásközpontú formában. 
Fontos részét képezték továbbá a tanulók 
feltöltődését, kikapcsolódását segítő prog-
ramok is.

Az egész tanéven át tartó program több 
részből tevődött össze: egy 60 órás foglal-
kozás-sorozatból, színház- és mozilátoga-
tásokból és egy kétnapos tanulmányi útból. 
A foglalkozások témái a brit-magyar civili-
záció 6 részterületéről származtak. Az első 
blokkban, melynek címe Helyem a nagy-
világban volt, földrajz- és társadalomisme-
reti kérdéseket érintettünk: a két ország 
földrajza, kulturális kincsei, kisebbségek, a 
népre jellemző sztereotípiák.

A történelmi és politikai blokkban pél-
dául a Magna Carta és az Aranybulla ösz-
szevetésére, illetve az eltérő államforma 
(köztársaság és alkotmányos monarchia) 
és választási rendszer megismerésére került 
sor. E rész megvalósításában Asbóth Balázs 
tanár úr segített.

A harmadik blokk az irodalom és szín-
ház végtelen témájából merített. Megnéz-
tük színházban Shakespeare Hamlet című 
darabját, ismerkedtünk az angol abszurd 
humorral a Gyalog-galopp című film meg-
tekintésével, ezen kívül Sting és Queen dal-
szövegeket dolgoztunk fel.

A negyedik blokk a Mítosz és kép-
zőművészet címet viselte. Weixelbaum 
Laura tanárnő irányítása alatt a tanulók 
egy 120×100 cm nagyságú domborműves 
társasjátékot készítettek a kereszténység 
előtti korszakra jellemző ornamentikákat 
és szimbólumokat felhasználva. A bábuk 
középkori sakkfigurák után készültek pa-
pírmaséból. A játék az ír hős, Cu Chullain 
történetét és kalandjait dolgozza fel játékos 
formában.

A zene és tánc című részben a tehetsé-
gek skót koncerten és táncházban vehet-
tek részt a saját iskolájukban a váci Dagda 
együttesnek köszönhetően. Ezen felül Fe-
rencsik Viktor tanár úr segítségével a rene-
szánsz magyar és angol műdalok elemzésé-
re és összehasonlítására került sor dallam, 
hangszerelés és zenei szerkezet szerint. 
Természetesen a hallás utáni daltanulás 

sem maradhatott el. A brit popzene világsz-
tárjai, Sting, a Queen és a Beatles együttes 
legismertebb dalait együtt énekeltük, meg-
néztük a Bohém rapszódia című filmet, 
szigorúan feliratos formában. Az Egerben 
található Beatles-múzeum a gyerekek egyik 
kedvencévé vált, nehezen váltak meg tőle.

A hatodik blokkban Bártfai Veronika 
tanárnő a gasztronómia világába vezette be 
a tanulókat. Angol teadélutánt (cream tea) 
tartottunk, a házilag készített verhetetlen 
scone nevű süteménnyel, angol teával és 
friss eperdzsemmel.

Kétnapos tanulmányi út: kapcsolódva 
a brit életvitelhez és a nagyhírű kertészke-
dési hobbihoz, ellátogattunk a noszvaji De 
la Motte-kastélyba és annak angolkertjébe. 
A többség már járt Angliában és Bécsben, 
így össze tudtuk hasonlítani a két klasszi-
kus kert/park típust. Nagyon jellemző még 
a szigetországra a gótikus építészeti stílus, 
melynek egy példáját az egri várban láthat-
tuk.

A brit popzenei témához kapcsolódva 
az egri út egyik állomása a Beatles-múze-
um. Itt tovább ismerkedünk a zenekarral 
és az értékes relikviákkal. Sok minden is-
merős volt számukra, mert ezt megelőzően 
többször dolgoztunk fel Beatles dalokat és 
megnéztünk róluk egy dokumentumfilmet 
is. Váratlan volt számunkra az interaktív 
jelleg, lehet gitározni, karaokézni is itt. Ter-
mészetesen mindent ki is próbáltunk. Itt 
készült a legtöbb fotó.

Egerben közösen a székesegyházat, az 
érseki palotát és a Dobó teret néztük meg. 
Bogácson felsétáltunk el a kilátóhoz és él-
veztük a gyógyfürdőt. A legnagyobb él-
ményt számukra a szabadidő jelentette és a 
közös fürdőzés. A pozitív élmények további 

motivációt jelentenek az egész tehetségcso-
port számára.

A tanulók a magyar és az angol nyelvű 
műhelyfoglalkozások alkalmával fejlesztet-
ték nyelvészeti/idegen nyelvi és anyanyelvi 
tehetségüket, a műalkotások születése köz-
ben új önkifejezési módokat tanultak, fej-
lődött együttműködési képességük, önis-
meretük és önbecsülésük, ezáltal segítséget 
kaptak tehetségük kibontakoztatásához.

A program nagy erényének tartom, 
hogy nem csak a saját, hanem más osztá-
lyokból is sikerült fellelkesíteni tanulókat, 
akik szívesen kapcsolódtak be az iskolán 
kívüli programokba, természetesen saját 
költségükön. A program szelleme további, 

Madách gimi: (h)angolódjunk egymásra!

a brit kultúrához kapcsolódó eseményre 
vonzotta a résztvevőket. Ilyen volt például 
az őszi Agatha Christie fesztivál, vagy a ja-
nuári Budapesten rendezett Tolkien-nap.

A Magyar Nemzeti Galéria Bacon, 
Freud és a Londoni Iskola festészete című 
kiállítás megnyitó előtti bemutatását, me-
lyet élő internetes adásban közvetíttek, egy 
angolóránkon tekintettük meg. Másik nagy 
erénye a programnak, hogy az elkészült 
társasjáték és a többi tárgyi eszköz felhasz-
nálható később, elérhető más tehetségek 
és pedagógusok számára is. A könyvtárba 
került BBC History és a Múltkor című ma-
gazinok, továbbá az angol szépirodalom 
gyöngyszemei még sokáig segítik az érdek-
lődő gyerekek művelődését, tanulását és 
kikapcsolódását.

Ezúton is köszönöm Hász Zsófia is-
kolapszichológus odaadó segítségét, melyet 
a pályázat írása és megvalósítása közben 
nyújtott. Egyúttal köszönöm Nagy Júlia 
mestertanár, tehetségszakértő kedves kollé-
gám és Horváth Edit, akkori intézményve-
zetőm támogatását, mentorálását. (Kozma 
Edit, a Váci Madách Imre Gimnázium an-
goltanára)
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Szent László királyunk horvátorszá-
gi hódító hadjáratát a közvélemény 
általános büszkeséggel ruházza fel 
magasztos epithetonokkal. 1091-ben 
lovagkirályunk keresztény buzgalmá-
nak gyümölcseként szerveződött a 
zágrábi püspökség, emellett a Magyar 
Királysághoz csatoltattak Horvát-
ország északi területei. A dicső had-
járat krónikájába egyetlen folt esett 
csupán, ezt a foltot Petar Svačićnak 
hívták, titulus szerint horvát ellenki-
rálynak, aki Lászlóval szembehelyez-
kedve olyan szilárdan megült a Velebit 
- hegység túloldalán, hogy a lovagki-
rály, Krisztus katonája odahagyta az 
Adria kincses partvidékét, és fényesen 
hazabandukolt. E kis tintafoltot igye-
kezett elmosni iskolánk és a zentai 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
egybevegyült diákcsoportja az adri-
ai partvidék meghódításával, Szent 
László hadiútját járva.

Elsőként a történelmi hűséget 
szemmel tartva tisztes illőséggel a his-
tóriai Magyarország határai mögött 
szálltunk meg. A szecesszió konstruk-
tív kellékeivel felékesített Zentát ily 
módon felfedeztük és birtokba vettük.

Zágrábba továbbvonulva akarat-
lanul is fel kellett ismernünk hódító 
elődünk jelentőségét a város életében, 
a több száz évig összefonódó múltat 
idézte ugyanis a város Monarchiabe-
li jellege, melynek atmoszférájában a 
lelkes szemlélődő ugyanúgy Bécsben, 

mint Budapesten, megmártózhat.
Még Szent László nyomán értük el 

Károlyvárost, a fiatal várost, amely 
hódító királyunk idejében egy gondo-
lat sem volt még, és egészen a török 
érkezéséig a nihil állapotában maradt. 
Ez évben ünnepelte a város fennállása 
440. évfordulóját.

Itt elhagytuk Szent László dicső-
séges lába nyomát, és a Velebiten át-
kapaszkodva általa szűzen hagyott 
területek hódoltatására vérteztük fel 
magunkat. A történelmében, gyötör-
tetéseiben testvér két kikötővárost, 
Zadart és Šibeniket bevettük sikerrel. 
Mindkét települést egyformán hódol-
tatta kis csoportunk mellett Velence, 
a Habsburgok és Napóleon. Horvát-
ország e két szelíden a tengerparton 
meghúzódó városa mellett azonban 
változatlan buzgalommal törtünk a 
karcos és zabolátlan horvát szigetvi-
lág felé, immár egytagú flottával.

A dacos táj természetes akadályain 
felülkerekedve végül az Adria szívébe 
zárva tekinthettünk körül gyöngyház-
színű sziklaszirtek hátáról.

Reprodukált hadjáratunk sikere 
így egyfelől abban áll, hogy a Szent 
László húzta határvonalat egészen a 
tengerpartig eltoltuk sikerrel, más-
felől az egybevegyült kis csoportunk 
észrevétlenül, de a közösen átélt élmé-
nyek hatására vitathatatlanul kedélyes 
egységgé vált - írja Kmetty Klaudia 
(11.C).

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

Délvidéki utazás 2019. június 05-10.
Szent László nyomán meghódítottuk 

Horvátországot
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Immáron harmadik éve, hogy osztá-
lyunk a Határtalanul program kereté-
ben Felvidékre látogat minden tavasz-
szal. Mint minden évben, ehhez szükség 
volt egy remek pályázatra, amelyet Boda 
Mária tanárnő és Horváth Edit tanárnő 
tervezett, írt és valósított meg. Kirán-
dulásunk nem valósulhatott volna meg 
ipolysági barátaink nélkül, akik idén is 
velünk tartottak Petrezsil Noémi tanár-
nő kíséretével, immáron négy napig

Május 30. - június 2.
Az első napon Ipolyságon felvettük 

testvérgimnáziumunk osztályát, majd 
Trencsén városába s várába indultunk. 
Az idő nem kímélt minket, mindvégig 
esett. Második állomásunk a Sztrázsó 
hegység lábánál megbúvó Csicsmány 
volt. Csicsmány egyedülálló faházait 
megtekintve rájöhetünk, hogy ez egy 
igazi kis "ékszerdoboz" a Felső-Garam 
mente területén. Történelmi ismerete-
inket felelevenítve a buszon Csák Máté 
tevékenységét is felidéztük.

Mindhárom éjszakát Liptószentmik-
lóson töltöttük, s a második napon a 
közeli vidéket látogattuk meg. A zsolnai 
vidék, így a Turóci-medence, a Vág völ-
gye és a Magas-Tátra legnyugatibb lan-
káit fedeztük fel.

Első várunk Likava volt. A fárasztó 
mászás a hegytetőre reggeli tornának 
beillett volna. Az idő és a vár egyaránt 
gyönyörű volt, a természet tudta csak 
felülmúlni mindezt.

Ezután vettük utunkat az egyik leg-
északibb felvidéki vár felé. Ma Árva vára 
Szlovákia egyik legjelentősebb szimbó-

luma. A lengyel kereskedelmi utat vé-
delmező vár a Thurzó család kezén volt 
sokáig, s vált a legszebbé. A vár citadel-
lájából nemcsak a vad, ám gyönyörű 
természetet és tájat, nemcsak az Árva 
folyót láthatjuk, de érezhettük az igaz 
középkori hangulatot.

A második napunkat Alsókubinban 
tradicionális ebéddel zártuk, majd este a 
szállásunkon közös programot szervez-
tünk.

A harmadik napon a Tátra vonulata 
mellett elhaladva a Magurán túlra lá-
togattunk, a gorálok földjére. Ez a nép-
csoport pásztorkodásból, sajtkészítésből 
és tutajozásból él, évszázadok óta. Ezt 
segíti a mesés Dunajec folyó, amely a 
Balti-tengerbe torkollik, s folyik mesés 
tájakon át, igazi hegyvidéki kalandokat 
rejt magában. A tutajozás előtt sétát tet-
tünk Szepesbéla főterén.

Innen indultunk a Magas-Tátra kö-
zepébe, a Dunajec folyóhoz, amely 
mindenkori határfolyó volt; 1000 évig 
a magyar-lengyel, közel 100 éve pedig 
a szlovák-lengyel határfolyó. Féltünk 
volna a tutajozás során a vadvíztől, ha 
nem tudtuk volna, hogy a gorálok há-
rom évig tanulják szakmájukat, és még 
sohasem történt baleset. Egy órás tuta-
jozáson ismerkedtünk meg ezzel a festői 
vidékkel Felvidéki barátaink fordították 
a szlovák nyelvű gorál tutajosok idegen-
vezetését, akik sok legendát meséltek a 
vidékről. Profi tutajosok segítségével 
ismerkedtünk a lélegzetelállító tájjal és 
a Pienin-hegység ormaival. Megcsodál-
tuk a Három-Korona hegyet is, mely-
ről ezer évig mindenki tudta, hogy ez a 

Felvidéken járt a váci Madách 
gimi, testvérgimnáziumával

Kárpátok koronája.
A nap Nedec várának meglátogatásá-

val folytatódott. Ez az irodalomórákon 
már sokszor említett, egyik legészakibb 
magyar vár Lengyelország területén fek-
szik, a Kárpátokon kívül.

Hazafelé betértünk Késmárkra, hogy 
a késmárki líceum falán megkoszorúz-
zuk a felvidéki születésű Hunfalvy Pál 
nyelvész emléktábláját, akiről az ipoly-
ságiak éppen akkor tanultak nyelvtanó-
rán.

Szepesszombat főterén megkoszo-
rúztuk az 1848/49-es magyar hősök em-
lékművét, melyet két évvel ezelőtt egy 
havas áprilisi napon felfedeztünk. A tör-
ténelem tagozatos váci diákok néhány 
perces megemlékezése is elhangzott.

Talán a harmadik nap volt az, amely 
minden várakozást felülmúlt.

Bajmóc vára volt az utolsó megálló 
Ipolyság előtt. Bajmóc várkastélyának 
szépsége lenyűgözött bennünket, a kert 
mindezt fokozta. Eztán hazavittük az 
ipolyságiakat és Vácra érkeztünk - írja 
Friewald Ruben.



Edukanyar                                                                         7

Hosszú idő óta szervezzük iskolánkban az 
alsós nyári tábort, igen nagy sikerrel. Min-
den évben több mint 50 gyerek vehet részt 
a színesebbnél színesebb programjainkon. 
Idén a Balaton partján táboroztunk Mind-
szentkállán Lajos bácsinál.

Július első napján indultunk hosszú 
utunkra régi ismerősünkhöz. Ott nemcsak 
a finom ebéd várt minket, hanem a renge-
teg programmal készülő vendéglátónk is. A 
tábor ideje alatt foglalkozások sora követte 
egymást: sütöttünk kürtöskalácsot, langal-
lót, pizzát, batikoltunk pólót (ebben jöttünk 
haza). Táboron kívül is sok látnivaló akadt. 
Így ellátogattunk a „kőtengerhez”, a Szig-
ligeti várat nagy rohammal bevettük. Itt 
íjásztudásunkat is kipróbálhattuk.

Rövid túra után eljutottunk a Pálos ko-
lostorhoz, ahol nagy csatát vívtak a szám-
háború résztvevői. A legbátrabbak részt 
vehettek éjszakai túrán is. Megcsodálhattuk 
az esti égboltot és a gyönyörű csillagképet. 

Elemlámpával begyűjtöttük a szentjános-
bogarakat (cukorkákat).

Utunk során igen megszomjaztunk, így 
nagyon jólesett a Theodóra-forrásból kor-
tyolni és egy közeli kecskefarmon a finom 
fagylaltot megkóstolni. Utolsó nap délelőtt 
is akadt még program. Csapatokba verődve 
különböző feladatokat kellett megoldani, 
mely során a faluval is megismerkedhet-
tünk közelebbről („falu-rali”). A hét során 
többször fürdőztünk a Balatonban, amit 
nagyon élveztek a gyerekek. Reméljük, 
hogy felejthetetlen élményt nyújthattunk 
számukra és sokukkal találkozunk a követ-
kező nyári táborokban is.

Köszönjük Pomáz Város Önkormányza-
tának és a Pomázi Nebulókért Alapítvány-
nak a támogatást!

Az alsós tábor szervezői: Madács Já-
nosné -Ibolya néni, Madács János – Jancsi 
bácsi, Gillinger Lászlóné – Gréti néni, Nagy-
György Mária – Judit néni.

Alsós tábor – Mindszentkálla
A Pomázi Mátyás Király Általános 

Iskola beszámolója
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Kézilabda Gyermekbajnokság 
U10-11 korosztály:

Az idei tanévben Szabó Mariann test-
nevelő vette át a kézilabda irányítását a 
Pomázi Mátyás Király Általános Iskolá-
ban. A gyerekeket átigazolta az Emeri-
cus KSE-Körte HVSE egyesületbe, ahol 
edzőként is dolgozik. Szeptemberben 
megkezdődött a felkészülés a bajnoki 
szezonra. Mivel a gyerekek már az elő-
ző évben is jártak szivacskézilabdára, 
rendkívül jó alapokkal rendelkeztek. A 
hosszadalmas átigazolási időszakot kö-
vetően, decemberben került sor az első 
bajnoki mérkőzésre. A kezdeti meglepő-
döttséget hamar átvette a magabiztosság 

és már a februárban kezdődő tavaszi 
szezonban sikerült mérkőzéseket nyer-
ni. Nem mindig ment könnyen a csa-
patnak, olykor szembe találták magukat 
jóval erősebb ellenfelekkel. Szerencsére 
a fejlődés mérkőzésről mérkőzésre lát-
szott, amely abban mutatkozott, hogy 
már csapatként tudtak együtt működni 
gyerekeink, megosztoztak a gólszer-
zésben, segítették egymás játékát vala-
mint a tudatosság is felfedezhető volt 
játékukban. Ebből erőt merítve várják a 
csapatok a következő szezont, amelyre a 
felkészülést nyári edzőtáborok biztosít-
ják. A sikeres szezon nem jöhetett volna 
létre Inczédyné Számedli Anikó nélkül, 

Iskolánk immár hetedik esztendeje szervez 
honismereti tábort felső tagozatos diákjainak, 
melyet angol, sport és kézműves foglalkozások 
tesznek színesebbé évről évre. Mindig figye-
lünk arra, hogy a helyszín, a látnivalók, a fog-
lakozások új élményekkel gazdagítsák nebu-

lóinkat. Fontos szempont, hogy nyári szünet 
lévén, víz mellé verjük táborunkat és előtérbe 
helyezzük azt is, hogy a gyerekek megismer-
kedhessenek egy-egy üzem, vagy gyár műkö-
désével, láthassák a termékek elkészülésének 
folyamatát is.

Légy-ott tábor – Gárdony 2019
A Pomázi Mátyás Király Általános 

Iskola beszámolója

Az idei program helyszínét a Velencei-tó 
adta. Az odafelé vezető úton megtekintettük 
a Szabó Üveg Kft. manufaktúráját Tárnokon, 
ahol karácsonyfadíszek készülnek az üvegfú-
váson át, a festésen keresztül, a csomagolásig. 
Itt a gyerekek is készíthettek egy-egy kará-
csonyfa gömböt, amit majd decemberben 
feltehetnek a család karácsonyfájára. Utunk 
során megálltunk egy piknik erejéig a Mar-
tonvásári Brunszvik Kastélynál is, majd el-
foglaltuk a bázisunkat, ami egy hétig adott 
otthont csapatunknak.

Táboron belül a rengeteg strandolást és a 
vízi sportot angol nyelvi foglakozások, kéz-
műves alkotások készítése és közösségi játé-
kok tették változatossá. A gyerekeket délelőtti, 
délutáni és esti programok csalogatták. A ha-
zafelé vezető úton pedig Európa legnagyobb 
fém madarának szárnya alá bújtunk a rekkenő 
meleg elől. A Fine Dining ebédet követően 
pedig egy vízi-csúszda parkban zártuk közös 
élményeinket.

Mindig tudtuk, hogy a pedagógus pálya 
során nem csak oktatunk, de bizony nevelési 
feladatokat is el kell látnunk, viszont az idei 
táborban a hangsúly a nevelési helyzetek felé 
torlódott. Egy hét együttélés során nagyon 
sok élethelyzet adódik, amit rutinnal, tudato-
san, erkölcsi- etikai tartásunknak megfelelően 
kell kezelni. A gyerekek, a generációk változ-
nak, de az örök értékekhez ragaszkodnunk 
kell. Így megtanultunk kulturáltan étkezni, 
beszélni, köszönni, közlekedni, közösségben 
létezni, együtt játszani, sokat beszélgetni, egy-
más érzéseire odafigyelni, toleránsnak és ön-
zetlennek lenni. Reméljük, hogy hazatérvén is 
megmaradnak tanulóink új-jó szokásaik, amit 
mind a jövő tanévben, mind társadalmi szere-
peikben is hasznosítani tudnak majd.

Köszönjük Pomáz Város Önkormányzatá-
nak és a Pomázi Nebulókért Alapítvány támo-
gatását.

A Légy-ott tábor szervezői: Beregszászi 
Katalin, Inczédyné Számedli Anikó és Lévayné 
Czirók Margit.

aki edzői munkát segítette.
U10-11 leány korosztály-Emericus 

KSE: Farkas Lilla, Fejős Nikoletta, Hor-
váth Alma, Málits Virág, Pintér Boglár-
ka, Schmidt Anna Sarolta.

U10-11 fiú korosztály-Körte HVSE: 
Egyed Bálint, Málits Áron, Mihály 
Zsolt, Kontur Vince, Pásztor Csaba.

Sulikézi fesztivál - 
2. évfolyam-U9-FIÚ: 

Első mérkőzés: február 28. , Vasas 
Sportpálya. Második mérkőzés: április 
24. , Angyalföldi Sportközpont. Harma-
dik mérkőzés: június 18. , Balatonbog-
lár-NEKA.

Névsor: Jakab Gábor 2.a, Jakab Tamás 
2.a, Kerényi Bence 2.a, Kocza Gergő 2.b, 
Kovács Dávid 2.a, Orosz Szabolcs 2.a, 
Pásztor Alex 2.a, Seres Barnabás 2.c.

A gyerekek többsége január óta jár 
kézilabdára. Rövid idő alatt rendkívüli 
nagy fejlődésen mentek keresztül. Eb-

Kézilabdás sikerek a Pomázi 
Mátyás Király Iskolában
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ben a korosztályban a mérkőzéseken 
nem számolják hivatalosan az ered-
ményt. Minden alkalommal két csapat 
ellen léptek pályára gyerekeink. Az első 
alkalommal a meglepődöttségnek és az 
újdonság varázsának köszönhetően ki-
csit bizonytalanabb volt a csapat viszont 
a második alkalommal már mindenki-

nek sikerült gólt szereznie, aki pályára 
lépett. Az eddig szerezett élményeik és 
tapasztalataik alapján az utolsó mérkő-
zést már nagyon várták a gyerekek. A 
Nemzeti Kézilabda Akadémián pályára 
lépni kicsiknek, nagyoknak egyaránt 
nagy dolog. Örömmel töltött el, hogy 
az elmúlt félév munkája egyértelműen 

látszott a gyerekek játékán. Sikerült tisz-
tesen helyt állni és rengeteg új élmény-
nyel gazdagodtunk. Nagy lelkesedéssel 
várjuk a következő tanévet.

Edzők: Szabó Mariann-Inczédyné 
Számedli Anikó.

Köszönjük az edzők munkáját és gra-
tulálunk sportolóinknak!

Táborok 2019 nyarán a Zebegényi 
Szőnyi István Általános Iskolában
Az iskolaév ugyan véget ért, de az iskolán 
kívüli programokban, elsősorban külön-
böző táborokban gazdag nyár várt a gye-
rekekre. Ezekről közlünk most részletes 
beszámolókat.

Július 1-5-ig a német nyelvi táborral 
kezdtük, vagyis folytattuk a tanévet. 51 
gyermek költözött fe a Szőnyi táborba, 
3 pedagógussal. A nyelvi foglalkozások 
minden nap jelen voltak természetesen 
játékos formában, csapat munkában. A 
„komoly” munka mellett volt lehető-
ség játékra, szórakozásra is. Filmvetítés, 
honfoglaló játék, sárkányhajózás, szám-
háborúzás. Gyakran kerültek elő a tár-
sasjátékok, kártyák, sportszerek is. Az el-
maradhatatlan éjszakai túráról is minden 
gyermek visszakerült a táborba. Sikerült 
megismerkednünk a tábor területét szin-

tén birtokba vevő vaddisznó családdal is. 
A tábor minden percét élvezték a gyere-
kek, de a legjobban várt esemény az auszt-
riai Familyparkba tervezett kirándulás 
volt. Autóbusszal közelítettük meg a hely-
színt és fáradhatatlanul barangoltuk be a 
parkot¬ - egyik ámulatból a másikba esve. 
Kellően elfáradva, sikeres táborzárással 
tértünk pénteken haza, hogy pici erőt 
gyűjtsünk a következő hét feladataihoz.

Július 8-12. között az Erzsébet napkö-
zi tábor került megvalósításra. Minden E 
táborban elnevezést kell adnunk jelentke-
zéskor a csoportnak. Ebben az évben 51 
gyermek volt „várépítő”, ez természetesen 
meghatározta programjaink feladatát. 
Homokból, dominóból, kártyából épí-
tettük az erődöket, sőt egy teljes napot 
Egerben töltöttünk, ahol meglátogattuk a 

méltán híres várat. Természetesen a beter-
vezett pizzázás és fagyizás sem maradt el 
a szép történelmi városban. Ez a napunk 
a távolság miatt jóval hosszabbra sikerült, 
de nagy volt az élmény és ringatás nélkül 
tudott este mindenki elaludni. Minden 
délelőttre, délutánra tervezett program-
mal pályázhattunk, ezek között szerepelt 
Csernik Szende erdélyi bábművész előa-
dása is, ezen a napon délután még a szobi 
lovardába vonatoztunk. Bogi bevezette a 
gyerekeket a lovas világ rejtelmeibe, be-
mutatta a lovakat, felszereléseket, sőt még 
egy némi lovas anatómiai ismereteket is 
szerezhettünk. A gyerekek alig akartak 
leszállni a lovakról! Az ottani játszótéren 
sem maradt el a kincskeresés és számhá-
borúzás sem. A kézművesség is szerves 
része a táboroknak, ezeket a programokat 
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mindig egy fárasztóbb nap után ütemez-
zük be. Lányainkra gyöngyfűzés, fiaink-
ra fafaragás várt. Türelmes, odafigyelő 
munkájuknak minden esetben meg volt 
az eredménye, gyönyörű „ékszerek” és 
„harci fegyverek” születtek. A pihentető 
délelőttöt ismét egy mozgalmasabb, fá-
rasztóbb program váltotta. A már hagyo-
mánynak számító sárkányhajózás követ-
kezett a Dunán. Szerencsénkre az időjárás 
ismételten kedvezett, igazi strandidő várt 
bennünket, jót eveztünk, amiben ismétel-
ten kellemesen elfáradtunk. Az utolsó na-
pon sportversenyeket tartottunk, délután 
pedig megrajzoltuk, kifestettük azokat a 
tarisznyákat, amelyek elkísérnek bennün-
ket a következő nyár táboraiba.

Július 14-20. közötti időszakban ke-
rült sor arra a táborra, amit mindannyi-
an a legjobban vártunk! Az erdélyi Ivóra 
utaztunk 44 tanulóval. Már az utazásunk 
is izgalmas volt, hiszen hálókocsival még 
senki nem közelítette meg álmai tábo-
rát! Hatos csoportokban szállhattunk fel, 

mindenki befészkelte magát az amúgy 
elég szűkös fülkékbe. Megkezdődött a 
„nagy utazás”! Nehezen tértünk nyugo-
vóra, mindenki fejében már a megérkezés 
izgalma motoszkált. Gyergyószentmik-
lóson vártak az autóbuszok bennünket, 
azzal közelítettük meg az ivói E tábort. 
Éjszakai vonatozásunk alkalmával keve-
set láttunk a tájból, de a reggeli folytatás 
már alkalmat adott arra, hogy rácsodál-
kozzunk arra, ami ránk vár. Gyönyörű 
Erdélyország közepén találtuk magunkat, 
csodálatos erdők, völgyek, hegyek vettek 
bennünket körül. A tábor egy teljesen új 
komplexumban található, mesés környe-
zetben. A köszöntő után itt is elfoglalta 
mindenki tágas, szépen berendezett szo-
báját és elindultunk felfedezni birodal-
munkat! Minden, ami szem-szájnak in-
gere.. Tudtuk, hogy innen csak elmenni 
lesz nehéz, igencsak fájni fognak a szívek! 
Minden reggel zenére ébredtünk, zenére 
indultunk étkezni és zene jelezte a prog-
ramok kezdetét. Utolsó reggelinél már 
mindenki hangos énekléssel várta sorát, 
tudtuk hogy ezen a nyáron, ez az utolsó 

„hívogató szó”! Programjaink emlékeze-
tesek maradnak! Felmásztunk a mada-
rasi Hargita 1801 méteres csúcsára, ahol 
megszámlálhatatlan kopjafa, zászló várt 
minket, és az a turulmadár, aminél közös 
fotó is készült a teljes csapatról. Ebben a 
turnusban összesen 147 anyaországi diák 
gazdagodhatott a következő emlékekkel. 
Jövőre ha ismét eljutunk oda, mi is vi-
szünk kicsi faragott kopjafát, zebegényi 
zászlóval! Eljutottunk a parajdi sóbányá-
ba, ahol még kalandpark is várja az oda-
látogatókat. Szétnéztünk, vásárolhattunk 
Korondon, Farkaslakán meglátogattuk 
Tamási Áron sírját, Székelyudvarhelyen 
a szoborparkban végignéztük Magyaror-
szág történelmi nagyjait. Csíkszeredában 
interaktív székely múzeumban voltunk, 
ahol a korabeli szabadságharcos ruhákat 
még fel is próbálhatták a gyerekek. Az egy 
hetes mesevilág utolsó állomása Csíksom-
lyó volt, ahol a kegytemplomban kérhet-
tük a szűzanya segítségét szerencsés haza 
utazásunkhoz! Természetesen a táborban 

eltöltött idő sem volt eseménytelen, hi-
szen több alkalommal zenés, táncos es-
ten barátkozhattunk, szórakozhattunk a 
többi magyarországi iskola tanulóival. De 
voltak vetélkedők, sportversenyek, ahol a 
mieink mindig jól szerepeltek. Csíksze-
redában nagy zokogások közepette száll-
tunk ismét vonatra, ahogy mentünk, úgy 
is jöttünk, hálókocsik biztosították utazá-
sunk kényelmét. Szerencsésen ért véget 
az idei nyár legnagyobb útja, lelkes, véget 
nem érő élménybeszámolókkal az itthon 
maradt szeretteinknek!

Július 29- augusztus 3-ig Nyíregyhá-
za-Sóstóra utaztunk, ami szintén messze 
van lakóhelyünktől, országunk északke-
leti régiójában fekszik, több száz kilómé-
terre tőlünk. Ide 30 gyermekkel keltünk 
útra, ami szintén lázas, várakozással teli 
vonatozás volt. A Kis vakond tanoda 
adott nekünk szállást, étkezést, sőt 1-1 
programot is. Csodálatos környezetben, 
a Sós-tó szomszédságában volt tábo-
runk, amely jól felszerelt, nagyon szép 
környezetben, hatalmas területen talál-
ható. Hatszemélyes faházakat vehettek 

birtokukba a gyerekek, az étkezés pedig 
fedett teraszon volt. Óriási játékpark állt 
rendelkezésünkre, amikor nem léptünk 
ki a táborból. Foci, csocsó, asztali hoki, 
ping-pong, társasok segítettek az unalom 
elűzésében. Egy teljes napot az élmény-
fürdőben töltöttünk el. Csúszdák, hul-
lám- és sodró medence, uszoda, játszó 
medence,  yakuzzi állt rendelkezésünkre, 
igazán nagy kihívás volt minden gyermek 
kívánságának eleget tenni. A követke-
ző teljes napot az állatparkban töltöttük, 
ahol foka bemutatót láttunk, bementünk 
az ócenáriumba, őserdőbe, és amit lehe-
tett bejártunk és megnéztünk. Fehér tig-
ris, fehér farkas, majmok, madarak, bar-
na- és jegesmedvék, zsiráfok, elefántok, 
tevék, orrszarvú és sorolhatnánk még to-
vább. Igazán elfáradtunk, több kilométert 
gyalogoltunk a nap folyamán. A játszó-
tereken mindenki megtalálta a magának 
megfelelő játékot, önfeledten élvezhette 
az adott lehetőségeket. Egyik délután a 
Sós-tó élő- és állatvilágával ismerkedhet-
tünk meg, bejártuk a szerelmesek szigetét 
is, valamint beszámolót hallhatunk a tele-
pülés neves személyeiről is. Lehetőségünk 
volt a Tó-fürdőbe is jegyet váltani, ami 
szintén nagy élmény volt mindenkinek. 
Mivel a Kis vakond tanodában voltunk, 
természetes volt, hogy egyik este vacso-
ra után a helyi képzőművész segítségé-
vel mindenki vakondot rajzolt, színezett. 
Reméljük, hogy jövőre a LEGO gyárba is 
eljuthatunk majd.

Minden táborból úgy jöttünk el, hogy 
jövőre ismét elmegyünk oda. Tervezzük 
a következő nyarat, pedig az ideit még 
be sem fejeztük. Természetesen az újság 
következő számában a sorban 5. zánkai E 
táborról is beszámolunk, és szeptember 
elején várunk minden kedves érdeklődőt 
egy közös beszélgetésre, képes vetítésre a 
táborokhoz kapcsolódóan! 

Gellai Ildikó


