1. évfolyam 6. szám

2019. szeptember

Konténer-tanteremben tanulhatnak
az elsősök Kismaroson
A Dunakanyar településein az elmúlt
években ugrásszerűen megemelkedett
a lakosság száma. Évről évre egyre több
család választja otthonául Kismarost is.
A település általános iskolája a folyamatosan növekvő tanulói létszám befogadására az épület fizikai korlátai miatt
nem képes, így már az elmúlt tanévben
is két bérelt ingatlannal biztosította a
fenntartó Váci Tankerületi Központ a

zavartalan oktatást.
Ebben a tanévben – a beköltözők nagy
száma miatt - újabb férőhelyek biztosítása vált szükségessé az intézményben.
A fenntartó újabb intézkedése során az
iskolaépülethez közvetlenül kapcsolódó,
modern, jól felszerelt, tágas és világos
konténer-tanterem került átadásra az
első osztályos diákok részére.
Több települési iskola hasonló férő-
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Váci Tankerületi
kihívás volt
Központ iskoláinak élén

helyhiánnyal küzd, melynek ideiglenes
megoldását a konténertantermek telepítése jelenti.
A folyamatos létszámnövekedést a
Váci Tankerületi Központ jelezte a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
állami szervek felé annak érdekében,
hogy iskolaépület bővítéssel vagy új épülettel oldják meg a megnövekedett igény
hosszútávú kielégítését.
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Szakmai napot tartottak az Újabb nyertes
alapfokú művészeti iskoláknak Határtalanul!
az e-napló használatáról
pályázatok
2019 szeptemberétől az alapfokú művészeti iskolákban (AMI) is bevezetésre
került az e-napló használata. Ennek kapcsán a Váci Tankerületi Központ a Dunakeszi Tankerületi Központ bevonásával gyakorlati tájékoztatót szervezett. A
programhoz csatlakozott az Érdi Tankerületi Központ több alapfokú művészeti
iskolája is.
A rendezvénynek 2019. szeptember
9-én a Pomázi Teleki-Wattay Művészeti
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola adott
helyet. A megjelenteket Polányiné Ta-

kács Judit, az intézmény vezetője köszöntötte, és vezette fel a témát. Zsideiné
Szőke Erika intézményvezető-helyettes
az elmúlt évek tapasztalatait osztotta
meg a megjelent intézményvezetőkkel,
helyettesekkel és KRÉTA adminokkal.
A Pomázi Teleki-Wattay Művészeti
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola egyike volt azon intézményeknek, akik az
e-napló használatának bevezetésekor
részt vettek a tesztelésben, és tapasztalataikat az ország több településén is megosztották az elmúlt két évben.

Ebben az évben ismét nagy érdeklődés övezte
a Határtalanul pályázatot a Váci Tankerületi
Központ iskoláiban. A benyújtott negyven
pályázatból első körben huszonkilenc kapott
támogatást. A kormány 1435/2019. (VII.26.)
Korm. határozatban ígéretet tett arra, hogy a
többi- jelenleg forráshiány miatt elutasított pályázatot is finanszírozni fogják.

A tankerület intézményei közül négy középiskola és tizenkilenc általános iskola nyújtott be pályázatot. Több esetben az iskolák a
költséghatékonyság és a megvalósítás lehetőségét segítve közösen utaznak.
A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes
kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program keretében magyarországi iskolák tanulói
az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A kirándulások nagy többségét a
2019/2020-as tanév tavaszán bonyolítják le.
A legnépszerűbb úti célok: Erdély és Felvidék, ahová mindig szép számmal mennek a
tanulóink.

Újabb tornatermek újulnak meg a Váci Tankerületi
Központhoz tartozó iskolákban
A Váci Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban az
elmúlt években több helyszínen is megvalósulhatott tornaterem fejlesztés a Magyar Kézilabda Szövetség jóvoltából. Most az Országos Tornaterem Felújítás Program V.
ütemének keretében Vácon és Pomázon várható felújítás.
Szeptember 16-án indulhat a munka a Váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola tornatermében, ahol a teljes
padlózat megújul. A kivitelezés összege bruttó 18 millió
forintot tesz ki. Az önrészt a Váci Tankerületi központ
biztosítja.
Szintén ebből a pályázati keretből valósul meg a Pomázi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnokának teljes körű felújítása. Itt jelenleg a szerződéskötés
zajlik. A fejlesztés tankerületi központ és a pomázi önkormányzat közös támogatásával valósul meg, a munkálatok várhatóan október végén kezdődhetnek meg.
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Közel tízezer diák kap tejet és gyümölcsöt
Új és régi
a Váci Tankerületi Központ iskoláiban
intézményvezetők

Valamennyi nevelési-oktatási intézmény
a mindennapos működés során kiemelt
figyelmet fordít a tanulók teljes körű egészégfejlesztésére. A pedagógusok az egészséges életmódra nevelés keretén belül
nagy hangsúlyt helyeznek az egészséges
táplálkozásra és a megfelelő szokásrendszer kialakítására.
Mindezek érdekében a Váci Tankerületi Központ legtöbb iskolája ebben a tanévben is részt vesz az állami finanszírozású
iskolatej- és gyümölcsprogramokban.
A Szentendrei, Szobi és Váci járásban az
iskolatej-programban a tankerület 45 intézménye vesz részt, lehetőséget teremtve
ezzel ahhoz, hogy közel tízezer gyermek
jusson hetente négy alkalommal az iskolákban is az egészséges italhoz és egyéb
tejtermékekhez. A legnagyobb mennyiségben az ízesített tej fogy a tanulók körében, azt követi a natúr folyadéktej, majd
a gyümölcsdarabos joghurt, az ömlesztett
sajt és az ízesített, illetve a natúr joghurt.

Az intézmények többsége az iskolatej
program mellett csatlakozott az iskolagyümölcs programhoz is, mely során a diákok
az iskolákban friss gyümölcsöt, elsősorban almát, körtét, szilvát és gyümölcslevet
kapnak.
A termékeken kívül a diákokat kóstoltatással és rajzpályázatokkal is várják a
szolgáltatók, mellyel a diákok rendszeres
tej- és gyümölcsfogyasztását kívánják előmozdítani. A prevencióval az egészséges
életmódra és annak szükségességére hívják fel a tanulók figyelmét a köznevelési
intézményekben.
A programok az egész országra kiterjednek, finanszírozásukról a kormány
gondoskodik. A döntéshozók azt remélik
ezzel, hogy csökkenthető a gyermekek
körében az egyre növekvő csontritkulásos esetek száma, valamint a gyerekkori
elhízás, és megváltoztathatók a gyerekek
egészségtelen élelmiszer-fogyasztási szokásai.

Szeptembertől folytatódnak a
kötelező úszásórák a Váci
Tankerületi Központ iskoláiban
Az iskolai egészségfejlesztés során az intézmények kötelező feladata a tanulók
mindennapi testmozgásának megszervezése. Az iskolai kerettantervekben foglaltak szerint a mindennapos testnevelés
részeként bevezetésre került az általános
iskolák 3-4. és 5-6. osztályaiban a kötelező
úszásoktatás.
A diákok szakképzett úszó oktatóktól
mind alsó, mind felső tagozaton 18-18
órában tanulják meg a biztos vízen maradást és szereznek legalább alapszintű
úszástudást általános iskolai éveik alatt.
A tanuszodák egyre nagyobb számban
történő megépítésével egyre több, a Váci
Tankerületi Központ intézményeiben tanuló diák vehet részt az úszásoktatásokon
tanórai keretek között.
A kötelező úszásoktatást a fenntartó
Váci Tankerületi Központ köteles finanszírozni, azonban több olyan települési
önkormányzat is működik, amely saját
forrásból a kötelező úszásoktatással nem
érintett évfolyamok tanulóinak is megteremti a lehetőséget a rendszeres úszásra.
Az intézmények maguk döntik el,
hogy a 18 órás képzést hogyan osztják
be. Vannak iskolák, akik egy, de van,
akik két tanév alatt teljesítik a kötelező-

en előírt óraszámot.
A Váci járáshoz tartozó iskolák fiataljai
(több mint hatszázan) Vácon és Acsán a
helyi uszodában, a Szobi járás diákjai (több
mint háromszázan) a szobi Duna-Ipoly
Tanuszodában, és a kemencei Sportfogadóban úsznak. A Szentendrei járás fiataljai (több mint négyszázan) Szentendrén a
V8 Uszodában, illetve a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanuszodájában tanulhatnak meg úszni, míg a pomázi és budakalászi iskolások Darnyi Tamás Úszóiskola
keretein belül a budapesti Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszodába járnak. A Dunabogdányi Tanuszoda a visegrádi, kisoroszi,
tahitótfalui és dunabogdányi iskolásoknak
ad helyet az úszás alapjainak elsajátítására.
A gyerekek uszodába való szállítását is
a Váci Tankerületi Központ biztosítja intézményei részére.

a Váci Tankerületi
Központ
iskoláinak élén

A 2019/2020-as tanévben több intézményvezető kapott kinevezést az
elkövetkező öt évre. Másokat egy, kettő, illetve három évre erősítettek meg
a pozíciójukban a Váci Tankerületi
Központ iskoláiban.
2019. augusztus 16-tól pályázati kiírás nélkül két vezetői ciklusra kapott
megbízást Jilkné Ferenc Edit (Cserhátliget Általános Iskola); Várszegi Imre
(Püspökhatvani Bene József Általános
Iskola); Nagy Koppány Lászlóné (Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola);
Dr. Bilonka Judit (Szentendrei Barcsay
Jenő Általános Iskola); Szalárdy József
Attila (Váci Juhász Gyula Általános Iskola).
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályáztatás eredményeként öt éves megbízást kapott Korenné
Turán Gyöngyi (Acsai Petőfi Sándor
Általános Iskola), Magyarné Braunsteiner Márta (Izbégi Általános Iskola),
Vajas Jolán Anikó (Kosdi Arany János
Általános Iskola), Takátsné Czap Éva
(Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola), Papucsekné Glück Márta
(Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola).
Egy évre szóló megbízást kapott
Kas Erika (Sződi Hunyadi János Általános Iskola), Toldi Péter (Vácrátóti
Petőfi Sándor Általános Iskola) és Bozóki Marianna (Visegrádi Áprily Lajos
Általános Iskola és AMI).
További három évvel meghos�szabbították Moór Róbertnek, a Szobi
Fekete István Általános Iskola intézményvezetőjének megbízatását is.
A nyugdíjba vonuló intézményvezetők szabadságolása és felmentési
ideje alatt helyettesítéssel látja el a vezetői feladatokat Ványi Lászlóné (Cházár András EGYMI) és Lévai-Tóth
Zsuzsanna (Dunabogdányi Általános
Iskola és AMI).
Az új és korábbi vezetőknek is jó
munkát kívánunk a 2019/2020-as tanévre!
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Spáthné Faragó Éva:
Dunabogdány nekem egy
nagyon nagy kihívás volt
Spáthné Faragó Éva negyvenkét év
pedagógusi és 25 év vezetői munka
után úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul a Dunabogdányi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola éléről.
Eddigi munkájáról és további terveiről beszélgettünk.
- Ebben az évben nyugdíjba vonult.
Nem érezte furcsának, hogy szeptemberben már nem kellett a csengő
hangját várnia?
- 1978-ban kezdtem a pályámat. 25
évig voltam vezető, amikor a nyarak
az előző év lezárásával, a nyári felújításokkal, beszerzésekkel és a következő
év előkészítésével teltek. Magam is alig
akartam elhinni, hogy most mennyire
ki tudtam mindezeket kapcsolni. Boldogan vetettem bele magam a nyárba,
foglalkoztam a gyermekeimmel, az
unokámmal. Persze mindezt megelőzte egy gondos átadás-átvétel, ahol a saját feladataimat lezártam, kollégáimat
pedig felkészítettem a folytatásra. Most
értettem meg azt a kitörő örömet, amit
a tanévzárón a gyerekek éreznek akkor,
amikor az igazgató kimondja: "A tanévet bezárom". Egyelőre nagyon boldog
vagyok ebben az állapotomban.
- Tíz év után távozik az intézmény
éléről. Milyen emlékeket visz magával
a dunabogdányi iskolából?
- Dunabogdány nekem nagyon nagy
kihívás volt! Általános iskolai ének és
zeneiskolai szolfézs tanári diplomámmal szinte az egész életemet zeneiskolákban töltöttem. Persze mindig szoros
kapcsolatom volt a helybeli közismereti iskolákkal, vezetőként ismertem a
rájuk vonatkozó szabályozásokat, de
nem gondoltam soha, hogy egyszer
még általános iskolát fogok vezetni. Mintha meg lett volna írva a sors
könyvében, hogy a pályám végén még
egy nagy próbatételt kell teljesítenem.
Ez volt nekem Dunabogdány. Húsz
éve itt lakom a községben, ismertem
az iskola akkori helyzetét, problémáit.
Úgy gondoltam, hogy tudom a megoldásokat, de soha nem sikerült volna,
ha nem tudom magam mellé állítani
a pedagógusokat, a szülőket, a gyerekeket, a fenntartót, és mindenkit, akit
szükséges volt.
Ehhez nagyon sokat kellett dolgozni, nyitottnak, őszintének, embersé-

gesnek lenni. Azt gondolom, többet
értem el, mint amit reméltem, és erre
büszke vagyok! Szép lezárása lett a pályámnak.
- Tervei közt szerepelt a nemzetiségi
identitás erősítése. Sikerült ezt megvalósítania?
- Igen, ez is a célok között volt, és kell
is, hogy legyen folyamatosan. Ez egy út,
csak menni lehet rajta, de megérkezni
soha. Én magam betelepült vagyok, a
férjem idevalósi. Amikor először hozott el Bogdányba, épp Katalin bál volt
a faluban, és engem akkor hihetetlenül
megfogott az egésznek a hangulata. Nevezetesen, hogy a sváb zenével és tánccal egy olyan nyelvet beszélnek a fiatalok és öregek, amit én nem ismerek,

de ők annál jobban. Mintha egy másik bolygóra csöppentem volna. Ez az
identitás egy nagyon nagy érték, ennek
ápolása folyik az óvodában, az iskolában, a családokban és a falu közösségi
életében. Mi az iskolában adtuk hozzá a
német nyelvet, a magyarországi németek történelmének, szokásainak megismertetését. Az intézményvezető itt is
az irányvonalat jelölheti ki, a megvalósítás a pedagógusokon múlik. Kollégáim elhivatottak, az újonnan érkezettek
új ötleteket is hoztak, így biztos, hogy

sokkal előrébb vagyunk, mint 10 éve.
Nyelvtanáraink a tantestületben elől
járnak a korszerű oktatási módszerek
használatában, így interaktív és játékos
módon vezetik a gyerekeket a nyelvtanulás útján. Az iskolavezetés ehhez
adta meg a keretet. Eredményes pályázatokkal külföldi tanulmányutakat,
digitális eszközöket, a továbbképzési
lehetőségeket.
- Mivel tölti majd nyugdíjas éveit?
Esetleg vannak már tervei?
- Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy
nyugdíjba megyek, sokan csodálkoztak, hiszen még nem tűntem fásult
igazgatónak. Nem is vagyok az, de elfáradtam. Negyvenkét év a pályán és ebből huszonöt év vezetői szerepben elég
volt. Az örömök, sikerek mellett az elmúlt évtizedek rengeteget kivettek belőlem. Több évtizedig végeztem szakértői tevékenységet. Sajnálom, hogy
ezt nyugdíjasként nem csinálhatom
tovább, de ez a szabály. Szeretném még
a megszerzett tudásomat, tapasztalatomat valamilyen módon kamatoztatni,
és van egy pár feladat, amit szívesen
végeznék. Jelenleg a felmondási időmet

töltöm, január közepéig a Váci Tankerületi Központ alkalmazottja vagyok.
Hiszem, hogy ha lesz feladat, ami
nekem való, az meg fog találni, vagy
én fogom megtalálni, hiszen így volt
egész életemben. Ha pedig nem így
lenne, akkor élvezni fogom a családom
és legfőképp az unokáim társaságát,
valamint a megérdemelt pihenést.
- További szép éveket és aktív nyugdíjaskort kívánok Önnek!
Furucz Anita
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Hírek a pomázi Teleki-Wattay
Művészeti Iskolából
Harmonikaverseny – Hangszercsereprogram zongoristáink örömére – Pomáz Napja 2019. – ÚJRA PALACSINTÁSKIRÁLY a Teleki-Wattay Művészeti
Iskola Zenés Diákszínpadának műsorán

megörvendeztette a lelkes közönséget ezen
a gyönyörű napsütéses, vidám rendezvénysorozaton.

Harmonikaverseny 2019.
2019. nyarán a Szegeden negyedik alkalommal megrendezett Országos Harmonikaversenyen idén két növendék képviselte a Teleki-Wattay Művészeti Iskolát.
A versenyen fantasztikus eredmények
születtek, nagyon büszkék vagyunk harmonikásainkra.

Steinway zongorák kizárólagos forgalmazója az Opera Zongoraterem, aminek
jóvoltából egy minőségi hangszer birtokába jutott a pomázi zeneiskola.
Pomáz Napja
Pomáz város ünnepségére szeptember
14-én szombaton került sor, ahol iskolánkat idén két csapat is képviselte. Délelőtt
10 órától a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar
adott nagysikerű és fantasztikus hangulatú
koncertet a Művelődési Ház és Könyvtár
mellett felállított Nagyszínpadon, iskolánk
Moderntánc tanszaka pedig rendszeresen
meghívott fellépőként két koreográfiával is
Nagy Réka is korcsoportjának 1. helyezettje lett és Szokolai Lóránt növendékünk is 1. helyezést ért el és másodjára
nyerte el a Tabányi Mihály Fődíjat az
idei megmérettetésen.
Szeretettel gratulálunk növendékeinknek és felkészítő tanáruknak - Szokolai Zoltánnak is, hogy azokban a meleg
napokban is kitartóan küzdöttek céljaik
megvalósítására és fantasztikus eredményekkel tértek haza!
Essex
Az idei tanév kezdete nagy örömünnep
az iskolában, hiszen a hangszercsere
programnak köszönhetően egy gyönyörű ESSEX zongora érkezett az iskola
hangversenytermébe. Az Essex zongorákat a világ egyik leghíresebb zongoragyára a STEINWAY&SONS cég alkotta
meg, mely méltán kapta meg a „Steinway
kistestvére” nevet. A magyarországi

Újra Palacsintáskirály a Teleki-Wattay
Művészeti Iskola zenés
diákszínpadának műsorán
A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavaly bemutatott mesejátékot, a Palacsintáskirályt újra elő fogják adni az iskola tanulói. A Fésűs Éva – Tamási Zdenkó által írt
színdarabban megint együtt dolgozik az
iskola színjáték, tánc, zene- és képzőművészet tanszaka. Ebben a monumentális
munkában hatalmas öröm azt látni, mikor
a csaknem 60 résztvevő gyerek odaadással
és lelkesedéssel dolgozik és alkot a közös jó
cél érdekében. Az előadás kicsiknek és nagyoknak is egyaránt jó szórakozást nyújt,
így aki szeretné még egyszer megtekinteni
vagy még nem látta a nagysikerű előadást,
szeretettel várjuk a Teleki-Wattay Művészeti Iskola hangversenytermébe 2019. október 12-én (szombaton) 17 órától.
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Autómentes nap a Pomázi Mátyás
Király Általános Iskolában

Ökoiskolánk életében fontos program az Autómentes nap. Idén a 8. a osztály (Bruckerné
Mikula Ildikó osztályfőnök vezetésével) várta kora reggeltől az iskolába érkezőket. Akik
nem autóval jöttek, nekik jutalom járt: alma és mosolygós pecsét. Reméljük, hogy nemcsak a mai nap választják a környezetkímélő közlekedést - írja az intézmény honlapja!

Két tornaterem újult meg a
szobi általános iskolában
A Magyar Kézilabda Szövetség még 2015ben írt ki először pályázatot önkormányzatok vagy intézményfenntartók részére,
Országos Tornaterem Felújítási Program
címmel. A Váci Tankerületi Központ több
intézményével is részt vett a fejlesztési lehetőségben. A tankerület szakreferensei
– az iskolák igényei alapján – készítették
el valamennyi intézményre vonatkozóan
a teljes pályázati anyagokat. A szobi iskola két tornaterme közel 59 millió forintból
újult meg, melynek 70%-a pályázati forrásból, 30%-a a Váci Tankerületi Központ
által biztosított önrészből valósult meg.
Iskolánkban június végén fejeződtek be
a felújítási munkálatok, az ünnepélyes átadóra szeptember 12-én került sor. Az ünnepségen megtisztelt bennünket jelenlétével Ferencz Gyöngyi polgármester asszony,
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ
igazgatója, Moórné Horváth Beatrix, a Váci

Tankerületi Központ üzemeltetési osztályvezetője. A Váci Női Kézilabda Egyesület részéről Németh András mesteredző,
a Váci NKSE elnöke, Bárbara Elisabeth
Arenhart világbajnok kézilabdázó, a csapat
kapusa és csapatkapitánya, Lakatos Rita
junior világbajnok, a csapat irányítója és
Kácsor Gréta Junior világbajnok, a csapat
átlövője vett részt az ünnepségen.
Az ünnepség keretében a vendégek
beszédeikkel méltatták a sportolás fontosságát, majd a szobi kézilabdázó palánták verssel köszöntötték a résztvevőket. A
szalag átvágása után a gyerekek autogram
vadászata következett, majd a két tornateremben az U10-es és U 11-es csapataink
mérkőzéseit tekinthették meg a diákok.
Az ünnepséget az iskola kézilabda
csapatainak edzője, Kovács Tamás tanár
úr szervezte - írja Moór Róbert iskolaigazgató.

A zebegényi iskolások
is csatlakoztak a
Mozdulj a klímáért
programhoz
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség idén is meghirdette a Mozdulj a klímáért programot, már hetedik alkalommal.
Az idei kampány központi gondolata a
„Klímakiskövetek", mellyel utalni szeretnének arra, hogy a jövő generációinak, a
fiataloknak fontos szerepe van a k límaváltozás folyamatában és közös felelősségünk,
hogy egy élhető környezetben nőhessenek
fel. Az iskolai kampányhét megrendezésére ismét hosszabb időszakban biztosítanak
lehetőséget, 2019. szeptember 9. és október
18. között, és a diákok mellett ismét várják
az oktatási intézmények pedagógusainak,
munkatársainak jelentkezését is!
A helyi kampányidőszakban az iskolák
maguk dönthetik el, hogy mikor szervezik
meg a helyi kampányt 2019. szeptember 9.
és október 18. között, így az csatlakozhat az
Európai Mobilitási Héthez vagy más jeles
naphoz, időszakhoz. A helyi kampányidőszak legalább öt napig tart, de akár több hetes is lehet.
A Zebegényi Szőnyi István Általános Iskolában a hatodik osztályosok faültetéssel
kezdték a Mozdulj a klímáért! kampányhónapot - hívta fel a figyelmünket Molnár
Kata pedagógus.
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