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Kiadja: Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ 
Győr-Moson-Sopron megyében és Komárom-Esztergom megyében 

 

FRIEDRICH WILHELM FOERSTER (1869-
1966). 

A keresztény szellemű pedagógia egyik 
legnagyobb huszadik századi alakja. 
Pedagógiai elképzelései a modern 
társadalom kíméletlen kritikájára 
alapozva bontakoztak ki. Alapvető 
problémának érezte ugyanis azt az 
aránytalanságot, amely a technikai 

kultúra kibontakozása és az ember szellemi fejlődése között 
található, illetve az ebből adódó, az egyéni és társadalmi 
életre kisugárzódó veszélyeket: a szellemi anarchiát, az 
eluralkodó materializmust és haszonelvűséget, az önzést, az 
erőszak kultuszát, a szexualitás túlburjánzását, a gondolatok 
zűrzavarát. A tünetek forrását az ember pszichés 
betegségeiben, valamint a külső befolyásokkal szembeni 
erkölcsi támasz hiányában látta. A fennkölt életideáloktól 
megfosztott lélek - véli - üressé, érzéketlenné vált, ezért a 
megoldást a kereszténységhez való visszatérés adja. 
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Tisztelt Olvasó! 

Szeretnénk lehetőséget adni az adott tárgyévben jubiláló intézmények bemutatkozására. 

Az írás tartalmazhatja az intézmény múltját, jelenét, neves pedagógusainak, sikeres  

tanítványainak bemutatását. 

Továbbá várjuk az intézmények, pedagógus kollégák valamely pedagógiai területen  

megvalósított innovációs tevékenységének bemutatását. 

Kérjük, hogy az írásokat ide küldjék: Gesztesi-Gross.Peter@oh.gov.hu 

A Győri POK HÍRMONDÓ korábbi számai itt találhatók meg. 

mailto:Gesztesi-Gross.Peter@oh.gov.hu
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/kiadvanyok
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PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTŐ 
Az Oktatási Hivatal Győr Pedagógiai Oktatási Központja a tanév végén 

Szabó Lőrinc „Köszöntő” című versével köszönti a pedagógusokat. 

Szabó Lőrinc: Köszöntő 

Érzés, tudás tiszta méze 

gyűlt a szívbe, gyűlt az észbe; 

betűk hordták: ők a mi 

lelkünk aranyméhei. 

Züm-züm, rétet, virágot, 

bejárták a nagyvilágot, 

s ma mint hála, mint kiáltás 

csordul szívünkből az áldás: 

"Éljen tanító bácsi!" 

Csupa napfény az út, 

s mire 8 óra múlt, 

a mi osztályunk már együtt ül, 

és a jó tanító, 

derűs jó reggelt mond, 

s szeme gyöngéden reánk tekint. 

Fog is rajtunk a szó, 

vele dolgozni jó 

tudjuk Ő mutat nekünk irányt. 

Látjuk tisztán a célt, 

együtt mindenkiért, 

s híven szolgáljuk majd szép hazánk. 

S ha az évek során, 

közös munkánk után 

egyre széledünk, mi szerte szét, 

szívünk őrzi tovább, 

a legdrágább barát, 

drága tanítónk tekintetét. 
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Állami kitüntetésben részesült pedagógusok 

Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központ nevében  

köszöntjük a pedagógusnap alkalmából, azokat a kollégákat, akik a 

Győri POK területén állami kitüntetésben részesültek. Köszönjük  

áldozatos munkájukat. Kívánjuk, hogy hittel, lelkesedéssel és  

kitartással gyakorolják hivatásukat a jövőben is!  

 
 

Díj Név Beosztás Intézmény 

Brunszvik Teréz-
díj 

Buga Lászlóné nyugalmazott óvodapedagógus 
Mosonszentmiklósi Kormos 

István Óvoda,  
Bölcsőde és Konyha 

Brunszvik Teréz-
díj 

Kukucska Ferencné 
óvodapedagógus,  

általános óvodavezető-
helyettes 

Oroszlányi Városi Óvodák 

Brunszvik Teréz-
díj 

Törökné Farádi  
Mária 

tagóvoda-vezető,  
óvodapedagógus 

Soproni Egyetem Lewinszky 
Anna Gyakorló Óvoda  
Aranykapu Tagóvodája 

Németh László- 
díj 

Domsichné  
Dr. Mezzei Márta 

pedagógiai szakpszichológus, 
tagintézmény igazgató 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat 

Németh László 
-díj 

Szűrné Pápay 
Ágnes 

angol-orosz szakos  
középiskolai tanár, 

intézményvezető-helyettes 

Kazinczy Ferenc Gimnázium 
és Kollégium 

Trefort Ágoston
-díj 

Németh Györgyi 
Erzsébet 

matematika-kémia szakos 
tanár,  

intézményvezető-helyettes 

Écsi Petőfi Sándor Általános 
Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola 

Némethné Fülöp Terézia 
főosztályvezető 

Győri POK 

Tartalom 
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150 év tükrében a Győri Nádorvárosi Ének-zenei  
Általános Iskola évfordulójáról 

1872. Öt évvel a kiegyezés után járunk. Ekkor írja Jókai Az arany ember című művét. Csak 
egy év múlva egyesül Pest, Buda és Óbuda, csak négy év múlva találja fel Bell a telefont, 
csak öt év múlva születik meg Ady Endre. 

1872. Iskolánk történetének kezdete: Winterl Antal, nagyprépost, kanonok, a belvárosi 
plébánia vezetője, népiskolai igazgató, népiskolai tanfelügyelő saját költségén állított fel 
árvaházat és iskolát Nádorvárosban. 

Lehetetlenség ekkora korszakot a teljesség igényével bemutatni viszonylag rövid terjede-
lemben, így csak a kezdetek állomásait emelem ki. A Kálvária u. 20. szám alatt bérelt  
házban eleinte árvákat neveltek, oktattak. Ez bővült hamarosan két tanteremmel és  
szakképzett tanítókkal.  

1873-ban (ekkor már nem bérlemény volt a 
ház) részletes tanfelügyelői beszámoló  
olvasható az intézményről, amely eddigre ár-
vaház, elemi leányiskola és kisdedóvoda volt. 
1874 szeptemberében immár 6 osztályosra 
növekedett az iskola a Pásztor utcai részen. 
1875-ben végre maradéktalanul teljesült a  
magyar nyelvű oktatás. Az intézmény főként 
támogatásokból működött. A nevelő-oktató 
munka mellett szociális feladatokat is ellátott. 

A mai épület 1888 őszére készült el, a második 
emeletet 1941 nyarán húzták az épületre. A területi növekedés jól jelképezi a szakmai  
növekedést is. 

Az 1925-ben polgári leányiskolával bővült intézmény már közéleti szerepet is betöltött a 
településrészen: tanfolyamokkal, képzésekkel, rendezvényekkel színesítették az itt lakók 
életét. A nevelő-oktató munka magas színvonala, a korszerű felszereltség és szemlélet, a 
gazdag tanításon kívüli programok vidékről is idevonzották a tanulókat. 

Az intézmény napjainkban is ezt az értéket kívánja megőrizni, bár az első 75 éve után is 
számos szervezeti-szerkezeti átalakítást élt meg, ezt a névváltozások is tükrözik: 
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 1872-1925 Győrnádorvárosi Római Katolikus Elemi Leányiskola, 
 1925-1946 Győrnádorvárosi Római Katolikus Polgári Leányiskola, 
 1946-1948 Győrnádorvárosi Római Katolikus Általános Leányiskola, 
 1948-1959 Kálvária utcai Állami Általános Iskola, 
 1959-1990 Kun Béla Általános Iskola, 
 1990-2000 Kálvária Úti Ének-Zenei Általános Iskola, 
 2000-2004 Nádorvárosi Közoktatási Központ 
 2004-2010 Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola 
 2011. Nádorvárosi Ének-Zenei Általános Iskola 
 2012. Nádorvárosi Főigazgatóság Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskolája 
 2013. Nádorvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola Kálvária Utcai Általános Iskolája 
 2014- Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 

A hagyományok, a megteremtett értékek őrzése mellett meghatározó intézményünk életé-
ben az új utak keresése, a módszertani sokszínűség, a gyerekek ismereteinek széleskörű 
bővítése, a velük eltöltött minőségi idő. 

A közelebbi múlt, az utolsó 6 évtized szakmai munkája, eredményei ma is 
élnek az iskola falai között, érződik közvetlen vagy közvetett hatásuk. 
Ezen időszak intézményvezetőinek – 1959-től 1981-ig Tölgyesi Lászlóné, 
1981-től 1991-ig dr. Varga Jenőné, 1991-től 2013-ig Zsegora Csaba – és 
tantestületeinek tevékenysége meghatározza a jelenlegi vezető, Szöllősi 
Zoltánné és a teljes nevelőtestület szemléletét. A Zsolnay módszer  
bevezetése azért volt sikeres, mert az attitűd találkozott a már meglévő 
értékeinkkel. Az egyéni képességek fejlesztése a mai napig egyik  
legfontosabb célunk, ha a Zsolnay módszer már nem is működik. Ezt az 
egyéni kibontakoztatást szolgálták egykor a színes foglalkozások: kórus, 
báb, fazekas, dráma, foci, kézilabda. Ezt szolgálják ma is: jelenleg három 
kórusunk van rangos elismerésekkel, sikeres szereplésekkel, citera, nép-
zene, furulya, gitár, angol, német, földrajz stb. szakkörök közül választhat-
nak a gyerekek. Igaz, a korábbi évek színjátszószakköre átalakult, ma is 
színesítik a tanulók igényes színpadi műsorai az iskolai ünnepélyeinket, 
megemlékezéseinket, sőt városi rendezvényeken is szerepelünk. 

Szívesen kipróbálunk új méréseket, mint egykor a József Attila Tudományegyetem felkéré-
sére a vizsgarendszert, de versenyeken is sikerrel mérjük össze tudásunkat, sőt saját  
szervezésű versenyeink is vannak: a méltán népszerű Fújdogál a szél népdaléneklési vagy a 
Szépen szóló szépkiejtési versenyünk. 

A sport ma is fontos számunkra. A torna vagy kosárlabda mellett népszerű a foci, a kötél-
ugrás, a birkózás, de támogatjuk a különböző egyesületekben sportoló tanítványainkat is, 
sőt intézményünk együttműködik több sportegyesülettel, pl. GyKC, GyAC, MLSz. Több mint 
30 éves a sítábor, több mint 20 éve van nálunk néptánc. Utóbbinak, pontosabban a  
Nádorvárosi Népművészeti Egyesülettel, illetve a Balla Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával 
való együttműködésnek köszönhetően a diákjaink közül sokan országos sikereket érnek el, 
és még felnőtt korban is visszajárnak táncolni. 
 

dr. Varga Jenőné 

Zsegora Csaba 
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A bő 60 év alatt kezdeményezett számtalan új program közül mai napig tart az 1958-ban 
bevezetett emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból. A magas színvonalú, egyéb terüle-
teken is fejlesztő hatású zenei nevelés befolyásolta, befolyásolja a teljes körű oktató-
nevelő munkát. Nemcsak az ének-zene területén értünk el sikereket, amelyekről okleve-
lek, serlegek tanúskodnak, hanem a közismereti tárgyak eredményeire is igazolhatóan ked-
vező hatással volt, van. Tanulóink a Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskolával 
való együttműködésnek köszönhetően helyben tanulhatnak a választott hangszerükön. 
 

Jubileumi ünnepsorozatunkban is fontos  
szerepet kapott az ének-zene. Kiemelt ren-
dezvényünk volt a tavaszi hangverseny,  
amelyen az iskolánk kórusai mellett volt  
tanáraink és diákjaink is felléptek: közös elő-
adással kapcsoltuk össze a múltat és a jelent. 
Az emléktáblaavatón a legkisebb tagozatos 
tanulók is bemutatkozhattak, valamint a  
néptáncosok műsora és a kicsik verse tette 
színessé az ünnepséget. 
A két kiemelt esemény mellett számos  
módon emlékeztünk a jeles évfordulóra.  

Fontos szempont volt, hogy diákjaink tevékenyen részeseivé váljanak az ünnepnek, a  
megemlékezésnek. 
A bőröndkiállításra gazdag anyagot gyűjtöttek a tanulók, a szülők, a 
tanárok – egészen az 1930-as évek elejéig repítenek vissza az időben 
a relikviák, fotók. A kiállítás rendhagyó történelemórák helyszíne 
lett. Kiegészült a Regös Táncműhely tárlatával: a bő húsz év közös, 
összefonódott munkájának kedves emlékeit, tárgyait őrzik a vitrinek. 
Hetedik évfolyamos diákjaink pedig szemléletes tablókat készítettek 
a közelmúlt iskolai sporttörténetéről, illetve arról, hogy milyennek 
látják ők az iskolájukat. A kiállítás június 15-ig tekinthető meg. 

Diákjaink a pedagógusok vezetésével és közreműködésével az óvoda 
felőli palánkot varázsolták színesre: az iskola életére jellemző életké-
peket festettek a kerítésre. A képek tematikája – múlt, közösség, 
ének-zene, sport, néptánc, ünnepek stb. – megegyezik az évforduló-
ra tervezett kiadványéval. Jubileumi füzetünket digitális fotóalbum-
mal egészítettük ki, amely a honlapunkon megtalálható képváloga-
tás a múltból, az iskola életéből. 
Nemcsak a fotók emlékeztetnek az elmúlt 150 évre. A bejáratunk mellett helyezzük el az 
emléktáblát, rajta az ünnepi év emblémája – a kapu, az udvaron álló öreg gesztenyefa, 
hangjegyek – és az ismert Babits-sor: „Mindenik embernek a lelkében dal van…” Az utókor 
számára egy időkapszulát állítottunk össze. A jelen és az elképzelt jövő iskolájáról írtak  
fogalmazást végzőseink, ezek és fotók kerültek a 25 évre lezárt, kiállított díszes fadobozba. 
Diákjaink számára egy játékos akadályversennyel, a nevelőtestületünk számára a nyugdíjas 
pedagógusok találkozójával zárul júniusban a jubileum. 
 

Szöllősi Zoltánné 
Intézményvezető 
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2022. Százötven év telt el azóta, hogy Winterl 
Antal jóvoltából megkezdődött az oktatás a  
Kálvária u. 20. szám alatt. Az örökséget az iskola 
szellemisége őrzi: arra törekszünk, hogy tanuló-
inkat az ismeretek mellett élményekkel gazda-
gítsuk, a képességeiket kibontakoztassuk,  
keressük az új utakat a fejlődéshez, tiszteljük és 
megéljük a hagyományainkat. 

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, 
annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” 

Babits Mihály 

Pap Adrienn 
intézményvezető-helyettes 

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola   
Források, további információk: 

 Antaliné Hujter Szilvia: A győrnádorvárosi katolikus leányárvaház, népiskola és polgári leányiskola. Győri Szalon. 2021. I. 
rész: https://www.gyoriszalon.hu/news/15100/102/, II. rész: https://www.gyoriszalon.hu/news/15178/102/  

 Az iskola története a honlapunkon: https://nadorgyor.hu/az-iskola/iskolank-tortenete  

 Az iskolatörténeti fotók gyűjteménye: https://nadorgyor.hu/content/index/id/360 

 dr. Varga Jenőné ünnepi köszöntője: https://nadorgyor.hu/images/dr.%20Varga%20Jen%C5%91n%C3%A9%20%C3%
BCnnepi%20besz%C3%A9de.pdf 

 Zsegora Csaba ünnepi köszöntője: https://nadorgyor.hu/images/Zsegora%20Csaba%20%C3%BCnnepi%20besz%C3%
A9de.pdf  

Tartalom 

Hely. Név Iskola Település Felkészítő tanár 

1. Bogdányi Boróka 
Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Győr 

Némethné Sáhó 
Éva 

2. Víg Gertrúd Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabánya Szalay Izabella 

4. Bárkai Flóra Fáni Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium Csongrád Bíró-Szabó Ágnes 

6. Szennay Borbála Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabánya Szalay Izabella 

10. Kovacsics-Czipf 
Kira 

Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum Győr Magdics Erika 

Kiemelkedő szinten a könyvtárhasználat 
Az Oktatási Hivatal által kiírt és a vírus helyzet miatt online módon szervezett Bod Péter  
Országos Könyvtárhasználati Versenyen a Győr-Moson-Sopron megyei és Komárom-
Esztergom megyei iskolák a II. kategóriában kiváló eredményeket értek el. A 12 döntős tanuló 
közül öten kerültek a döntőbe és ott kiemelkedő eredményeket értek el. 

Minden egyéb fontos és érdekes tudnivaló az idei versenyünkkel kapcsolatban is megtalálható 
a honlapon: https://www.opkm.hu/Bod_verseny  

Az eredményhirdetésről készült prezentáció pedig itt nézhető meg: https://www.opkm.hu/
download/file/Bod/2022/Bod_eredmenyhirdetes_2022.pdf 

Forrás: Oktatási Hivatal 

https://www.gyoriszalon.hu/news/15100/102/
https://www.gyoriszalon.hu/news/15178/102/
https://nadorgyor.hu/az-iskola/iskolank-tortenete
https://nadorgyor.hu/content/index/id/360
https://nadorgyor.hu/images/dr.%20Varga%20Jen%C5%91n%C3%A9%20%C3%BCnnepi%20besz%C3%A9de.pdf
https://nadorgyor.hu/images/dr.%20Varga%20Jen%C5%91n%C3%A9%20%C3%BCnnepi%20besz%C3%A9de.pdf
https://nadorgyor.hu/images/Zsegora%20Csaba%20%C3%BCnnepi%20besz%C3%A9de.pdf
https://nadorgyor.hu/images/Zsegora%20Csaba%20%C3%BCnnepi%20besz%C3%A9de.pdf
https://www.opkm.hu/Bod_verseny
https://www.opkm.hu/download/file/Bod/2022/Bod_eredmenyhirdetes_2022.pdf
https://www.opkm.hu/download/file/Bod/2022/Bod_eredmenyhirdetes_2022.pdf
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Játékos foglalkozás az iskolatörténeti gyűjteményben 

Pedagógusnap alkalmából 2022. május 11-én a Széchenyi István  
Egyetem Apáczai Csere János Karának II. számú oktatási épületében  
található Kasztner Janka Iskolatörténeti Gyűjteménye adott otthont 
azoknak a múzeumi, játékos gyermekfoglalkozásoknak, melyek a 
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Iskolája alsó  
tagozatos tanulóinak részvételével valósultak meg. 

Az iskolamúzeumunk épületének berendezési  

tárgyai, emlékei, relikviái méltó, autentikus atmo-

szférát teremtettek letűnt korok iskolai minden-

napjainak megismeréséhez, a nagy elődök példa-

képként való megjelenítéséhez. 

Az első és második osztályos tanulók - kisebb csoportokra bontottan, sorban haladva az 

egyes feladatbéli „állomáshelyek” között - régmúlt idők játékaival is megismerkedhettek;  

s az iskolatörténeti gyűjteményünk belső 

termeiben, illetve az épület udvarán  

vehettek részt a játékos, ismeretszerző-, 

és képességfejlesztő tevékenységekben.  

A megmérettetések között a nyelvi felada-

tok mellett mozgásos, kör-, és népi jellegű 

játékok is szerepeltek (Pl. „Csülközés,  

Kerek erdő szélén fát vágnak”… stb.).  

Kuriózumként többek között kipróbál-

hatták, hogy milyen élményt, ugyanakkor kihívást is jelent „nádpálciká”-val, tintába  

mártogatva rajzolni. 

II. éves tanító szakos hallgatóink is aktívan részt vállaltak a program lebonyolításában.  

A szakmai esemény leendő tanítóink számára amellett, hogy fontos pedagógiai üzeneteket 

hordozott, identitásuk és pedagógiai professzionalizációjuk formálódása szempontjából is 

meghatározó és előremutató jelentőséggel bírt. 

 

 

„A múlt csak a jelen fényében érthető;  

és a jelent csak a múlt fényében  

érthetjük meg teljesen.” 

Edward Hallett Carr 

Dr. Gróz Andrea 
egyetemi docens 

SZE Apáczai Csere János Kar 
Tanár - és Tanítóképző Tanszék 

Paed.Dr. Borbély Károly 
mesteroktató 

SZE Apáczai Csere János Kar 
Tanár - és Tanítóképző Tanszék 

Tartalom 

https://www.citatum.hu/szerzo/Edward_Hallett_Carr
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Névadó ünnepség a Pólya György Általános Iskolában 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és 

munkálkodhass a jövőn.”- Széchenyi István ezen 

gondolatai kerültek arra a meghívóra, amely  

iskolánk névadó ünnepségére készült. 

Nem véletlenül választottuk ezeket a gondolato-

kat. Számunkra, „sárberkisek” számára óriási 

lépés, amit most büszkén felvállaltunk. Az érthe-

ti meg fontosságát, aki ismeri a múltunkat, a 

névtelen, sokadik lakótelepi iskola folyamatos 

küzdelmeit a fennmaradásért, az elismerésért, 

az új feladatoknak, céloknak ,kihívásoknak való megfelelésért, míg végül eljutottunk 

oda, mi választhatjuk, jelölhetjük ki az utat, az új célokat, és biztathatunk másokat arra, 

hogy jöjjenek velünk. 

2022. április 23-án a Vértes Agorájában került sor a számunkra oly fontos és örömteli  

ünnepségre, ahol iskolánk felvette Pólya György világhírű matematikus, filozófus, egyetemi 

professzor nevét, kijelölve az új utat: a gondolkodás tanítását. 

Az ünnepségre szinte az egész tanév folyamán készültünk. Ismerkedtünk Pólya György 

munkásságával, s közben rádöbbentünk, hogy anélkül, hogy tudatos lett volna, alkalmaz-

zuk az ő módszereit a matematika tanításában-tanulásában. Egy kis ünnepség keretében 

felavattuk az iskola falán elhelyezett emléktábláját, megismertettük tanulóinkkal nevét, 

munkájának fontosságát. Lassan kezdett körvonalazódni a névadóünnepség, amelyre nagy 

izgalommal készültek gyerekeink, kollégáink. 

Nagy ünnep ez egy 43 éves iskola életében, s mivel ekkora jelentőséggel bír, igyekeztünk 

emlékezetessé tenni. Sok szervezés, próba, levelezés és tanácskozás után végre elérkezett 

a nagy nap! 

Az ünnepség fényét emelte, hogy azok az egyetemi tanárok, professzorok, akik bábáskod-

tak, segítettek bennünket az idáig vezető úton, személyesen is megjelentek : 

  Kmetykó András  

  Dr. Laczkovich Miklós matematikus, akadémikus 

  Dr. Vancsó Ödön egyetemi docens 

  Dr. Kosztolányi József egyetemi docens 

Levélben köszöntötte iskolánkat Dr. Szemerédi Endre akadémikus, Dr. Lovász László akadé-

mikus. Kaliforniából küldött videoüzenetet Dr. Tuska Ágnes professzor. 
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Természetesen nagy megtiszteltetés volt, hogy üdvözölhettük körünkben Bencsik János 

országgyűlési képviselőnket, aki városunk polgármestere volt húsz éven át, és jól ismeri 

iskolánk eddigi tevékenységét. Köszöntötte iskolánkat Szűcsné Posztovics Ilona polgármes-

ter asszony, Hajnal Gabriella a Klebersberg Központ elnöke. Elfogadta meghívásunkat  

sok-sok régi tanártársunk, akikkel nagy öröm volt ezen alkalomból találkozni, hiszen ők is 

részesei voltak annak a munkának, ami e jeles naphoz vezetett. 

Krutilla Katalin iskolánk igazgatója felszólalásában felidézte az iskola múltját. 1979-ben, a 

gyermekek évében adták át a mi iskolánkat. A növekvő gyereklétszám idején ezer feletti  

tanulólétszámmal dolgoztunk, évfolyamonként 5-6 osztállyal. Nagy népszerűségnek  

örvendett a röplabda, amellyel országos sikereket értünk el. Elsőként vezettük be az  

informatika tanítását, felvállaltuk a kislétszámú osztályokban való nevelését, ami egy  

innovatív lépés volt, mert ennek köszönhetően tantestületünk olyan szakmai tudást  

szerzett, amelyet kamatoztatni tudtunk az új kihívások során is. Mindig éreztük, hogy új 

feladatok kellenek, figyelni kell a körülöttünk zajló változásokra, és ha fenn akarunk  

maradni, új feladatokra kell vállalkozni. Ezért indítottuk el a Minerva-programot, ahol a ké-

pességfejlesztés, tehetséggondozás és a hagyományőrzés kapta a hangsúlyt. 

Beszédében felidézte az élménygazdag gyerekprogramokat, kerékpártúrákat, táborozáso-

kat, villanyfényes téli korizásokat az iskolaudvar jégpályáján, a farsangokat, erdei iskolákat. 

Megható volt visszaemlékezni közös múltunkra, a sikerekre, amelyek közösséggé kovácsol-

tak bennünket. 

Igazgató Asszony arról is beszélt, hogy a pandémia idején milyen nehézségekkel kellett 

megbirkóznunk gyerekeknek, tanároknak egyaránt, s milyen egyszerűen, de szinte mesébe 

illő módon kaptuk azt a telefonhívást, amely választ adott számára arra a kérdésre:  

hogyan tovább?  

Dr. Vancsó Ödön és Kmetykó András javaslatára  

elfogadtuk a lehetőséget, hogy felvehetjük Pólya 

György nevét. 

Az Igazgató Asszony az ünnepélyen emlékplakettet 

adott át Kmetykó Andrásnak, névadásunk ötletgazdá-

jának. 

Krutilla Katalin beszéde után iskolánk életének régi  

képei peregtek felidézve a múltat, miközben két tanít-

ványunk énekét hallgattuk. Megható pillanatok voltak. 

Ezután Szűcsné Posztovics Ilona polgármester asszony 

adott át oklevelet és tortát a névadó alkalmából, majd Kmetykó András az emlékplakettel 
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Hajnal Gabriella a Klebersberg Központ elnöke matematikusként is értékelte a névválasz-

tást, kiemelve Pólya György munkásságát. Munkánkhoz kitartást, további sikereket kívánt. 

A gálaműsor folytatásaként iskolánk tagintézményének kerékpárosai varázsolták el a  

közönséget akrobatikus produkciójukkal. Folytatódott a varázslat, a Napraforgó  

Táncegyüttes, ahogy mi hívjuk őket, Nívó-csoport fergeteges néptáncával. Csodálatos  

előadásukat vastapssal jutalmazta a közönség. 

Ezután került sor Dr. Szemerédi Endre, Dr. Lovász László és Dr. Tuska Ágnes professzorok 

üzeneteinek meghallgatására, akik személyesen nem tudtak jelen lenni, de fontosnak  

tartották, hogy kifejezzék örömüket névválasztásunk okán, és sikereket kívántak további 

munkánkhoz. 

Csány Fruzsina tanulónk zongorajátéka után Dr. Laczkovich Miklós, Dr. Kosztolányi József, 

Dr. Vancsó Ödön emlékeztek Pólya Györgyre, felidézték életútját és életművének sokszínű-

ségét. Méltatták Szegő Gáborral közösen jegyzett könyvét, amely matematikusok százait 

tanította, és a mai napig aktuális. Egy-egy kis történet felidézésével képet adtak Pólya 

György emberi tartásáról, szerénységéről, szeretetreméltó személyiségéről, akinek  

nemcsak munkássága, de emberi tulajdonságai is példaként szolgálhatnak előttünk. 

A műsor folytatásában iskolánk másodikosai Lázár Ervin meséjét feldolgozó színdarabja 

szerzett óriási élményt a közönségnek. Az apróságok korukat meghazudtoló produkciója 

jóleső boldogsággal töltötte el a nézőket, tanítókat, szülőket, diáktársakat egyaránt. 
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Pólya György- bár Amerikában élte élete nagy részét, anyanyelvét haláláig művelte.  

Kedvenc költői, Petőfi és Arany János művei által tartotta frissen nyelvtudását, így a  

műsorban Arany és Petőfi levelezéséből adott elő két tanulónk- halk gitárzene kíséretében.  

A gálaműsor hangulatát fokozta a 4.b osztály hagyományőrző néptánca, amely azért volt 

különleges, mert egyetlen osztály produkciója volt. Színvonalas műsoruk bizonyítja azt, 

hogy iskolánk jó úton jár, amikor széles palettát kínál a sporttól a néptáncig, a rajztól a  

dramatikus játékig, irodalmi és zenei produkciókig. Mindenki megtalálhatja a neki 

leginkább örömöt hozó tevékenységet, megmutathatja magát, értékeljük kitartó munkáját.  

Hogy igazi közösség vagyunk, azt a gála utolsó műsorszáma bizonyította. Megelevenedett a 

grund, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényéből. Az ebből készült musical betétda-

lát az 5.c diákjai adtak elő. Háttérben énekelt az énekkarunk, majd csatlakozott hozzájuk a 

színpadon az összes szereplő és a tanárok, akik sírva-nevetve együtt énekelték: „Mért  

félnél, mért élnél, ha nem egy álomért?” Közös énekünkhöz a közönség is csatlakozott,  

felemelő pillanatok voltak!  

Az előadás után állófogadáson idézhettük fel emlékeinket, élményeinket, a gálaműsor szép 

és megható pillanatait. Jólesően fogadtuk a gyermekeink munkáját dicsérő szavakat. 

Bízunk abban, hogy méltó módon képviseljük iskolánk névadójának gondolkodásmódját, 

emberségét és megőrizzük a szeretetteljes légkört, a kíváncsiságunkat, a nyitottságunkat 

és tudásvágyunkat. 

Széchenyi István gondolataira visszatérve elmondhatjuk, hogy Pólya György nevének vise-

lése kijelölte a jövőre vonatkozó feladatunkat, amelyen munkálkodnunk kell: gondolkodni 

tanítani a ránk bízott gyermekeket, élménnyé tenni a tanulást. 

„… ez a mi munkánk, és nem is kevés.” 

József Attila 

Pejov Ferencné 
pedagógus 

Pólya György Általános Iskola 
 

A témához kapcsolódó korábbi cikkek: 

 A Győri POK Hírmondó áprilisi számában jelent meg Dr. Németh József c. egyetemi tanár írása:  

Mire tanított Pólya György munkássága? 

 A Győri POK Hírmondó májusi számában jelent meg Dr. Vancsó Ödön egyetemi docens  

írása: A Pólya György nevét viselő tatabányaiiskola névadójához 

Tartalom 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/kiadvanyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/gyor/kiadvanyok
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Komárom-Esztergom Megyei Értéktár megyerikumai 
 

 

Megyénk értékeinek megismerése a pedagógusok  
számára fontos az identitástudat megőrzéséhez, a  
szülőföldhöz való kötődés erősítéséhez, a hagyomány-
ápoláshoz, az értékek tiszteletéhez és a diákok személyi-
ségfejlesztésének elősegítéséhez. Sorozatunkban sorra 
vesszük „megyerikumainkat”. 

 

 

 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI PRÍMA DÍJ 

 

2003-ban a Demján Sándor által ala-

pított Príma Primissima elismerés 

célja a magyar értelmiség szellemi 

eredményeinek megőrzése, a hazai 

tudomány, művészet, kultúra és 

sport fejlesztésének erősítése olyan, 

hatalomtól és politikától független 

kitüntető cím adományozásával, 

amelynek megkérdőjelezhetetlen 

értéke van a közvélemény szemé-

ben. 

A Komárom-Esztergom Megyei  

Príma Díj rangját e hitelességre  

törekvés mellett azon díjazottak  

személye emeli még magasabbra, 

akik az elmúlt több mint egy évtizedben a legjobbakká váltak a jók között. 

 

 

 

 

Forrás: KE Megyei Értéktár  

Tartalom 

https://www.kemertektar.hu/
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Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár megyerikumai 
 

 

Megyénk értékeinek megismerése a pedagógusok számára  
fontos az identitástudat megőrzéséhez, a szülőföldhöz való 
kötődés erősítéséhez, a hagyományápoláshoz, az értékek 
tiszteletéhez és a diákok személyiségfejlesztésének elősegí-
téséhez. Sorozatunkban sorra vesszük „megyerikumainkat”. 

 

 

 

GRÓZER CSABA ÍJKÉSZÍTŐ MESTER ÉS AZ ÁLTALA KÉPVISELT KULTURÁLIS,  

TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK 

 

Grózer Csaba több évtizedes kutatásai alapján  

rekonstruálja és gyártja az íjakat. Termékei az egész 

világon ismertek. Célja a magyar íjász múlt világ-

szerte történő megismertetése. Egy kis faluban,  

Feketeerdőn van egy íjkészítéssel foglalkozó műhe-

lye. Már gyermekkora óta érdekelte a természet, a 

lovak, a ragadozó madarak és az ősi keleti kultúrák. 

„Rájöttem, hogy ez a hely, ahol élek, a Kárpát-

medence hatalmas tárháza a keleti reflexíjaknak. Itt 

szinte minden íj előfordult a szkítától a törökig a 

történelem különböző időszakaiban. Lenyűgözött 

az, hogy ezeket az íjakat milyen különleges anya-

gokból lehet előállítani: szürke marha szarvából, 

speciális fákból összecsapolva, inakból, különleges anyagokból főzött enyvvel ragasztva, 

gímszarvas agancsából, nyírfakéregből. Ezeknek az állati eredetű anyagoknak egy része 

szinte élő kövületnek tekinthető. Ráadásul, ezeket az íjakat, a félhold formájukhoz képest 

az ellentétes irányba kell felajzani. Mindez együtt valamint, hogy ezek egy ősi kultúra  

hordozói egyértelművé tették számomra, hogy nekem főleg ezeket a keleti visszacsapó  

íjakat kell készítenem. 

 

Forrás: GYMS Megyei Értéktár  

Tartalom 

http://www.gymsmo.hu/cikk/megyei-ertektar-megyerikumok.html
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Szövegértési verseny regionális szinten 

A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 

Technikumának magyar munkaközössége 2010-ben hirdette meg 

először szövegértési versenyét Győr város középiskolái számára.  

A verseny életre hívásának kettős célja volt. A szövegértési képessé-

gek fejlesztése hangsúlyos feladattá vált a 2000-es évek elején. 

2000-ben a PISA-mérések eredményei szerint a 32 országból álló  

mezőnyben a magyar tanulók a 23. helyen végeztek szövegértés-

mérésben. A magyar diákok csaknem fele a 6 fokú skálán kettes 

vagy annál is alacsonyabb szinten teljesített. 

Az akkori Oktatási Minisztérium elindította a „21. század iskolája” programot, melynek célja 

az volt, hogy a magyar gyerekek – európai társaikhoz hasonlóan – jó minőségű, használható 

tudást szerezzenek. A magyar érettségi írásbeli vizsgarészébe bekerült a szövegértési kész-

ségek mérése. Versenyünkkel gyakorlási lehetőséget kívántunk teremteni a középiskolás 

diákok számára, és egyben hiánypótlásnak is szántuk, hiszen korábban ezen a területen  

tanítványaink nem mérhették össze tudásukat. 

Másik célunk egyfajta ismeretter-

jesztés volt. Fontosnak tartottuk, 

hogy iskolánk névadójának életét, 

munkásságát ne csak saját tanít-

ványaink ismerjék, hanem a város 

középiskolás diákjai is, ezért a ver-

seny tematikája az első szakasz-

ban (első hét év) teljes mértékben 

erre a motívumra épült. Az első 

hét év feladatsoraiból egy szöveg-

értési feladatgyűjteményt jelen-

tettünk meg Győr Megyei Jogú 

Város támogatásával. 

A következő évek tematikája némileg módosult, továbbra is folytatódott a „Jedlik”  

motívum, de ezúttal az iskolatörténetre fókuszáltunk. A témaváltással egyidejűleg városi 

versenyből megyeivé fejlődtünk.  
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Tanuló neve Tanár neve Iskola neve Település 

Turi Máté Kovács Kálmán 
Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű 
Gimnázium Győr 

Ruff Domonkos 
Dr. Szarvas Péter 
Detréné 

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informa-
tikai Technikum és Kollégium Győr 

Horváth Rudolf Bálint 
Horváthné Bertha 
Ágnes 

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola,  Óvoda és Kollégium Sopron 

Tanuló neve Tanár neve Iskola neve Település 

Pál Kinga Szabó Andrea Mária Eötvös József Gimnázium és Kollégium Tata 

Páris Flóra Horváth Cintia 
Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Álta-
lános Iskola  Kisbér 

Tóth Vivien Pápai Edit 

Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Technikum és Szakkép-
ző iskola Tatabánya 

Balogh Anna 
munkaközösség-vezető 

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 
Technikum és Kollégium 

A 2020-2021-es (Covid okozta) kény-

szerpihenő után az idei tanévben a 

Győri Pedagógiai Oktatási Központ 

támogatásával, Gesztesi-Gross Péter 

aktív közreműködésével regionális 

versenyre hívtuk Győr-Moson-

Sopron és Komárom-Esztergom me-

gye 10-11. évfolyamos diákjait.  

A verseny első, iskolai fordulójára 31 

középiskola 229 tanulója jelentke-

zett, a második fordulóban 53 ver-

senyző vett részt. A feladatsorok  

elsősorban Jedlik Ányos találmányaihoz kapcsolódtak. 

A zsűrizésben iskolánk magyar munkaközösségének munkáját Kocsisné Németh Ilona,  

Kovácsné Bella Irén, Szabó Andrea Mária és Tóth Sándor Csaba szaktanácsadók segítették. 

Az első alkalommal regionális szinten megrendezett döntőn a legjobb három helyezés az 

alábbiak szerint alakult. 

A versenyen először indultak a Komárom-Esztergom megyei iskolák és közöttük a legjobb 

három helyezést az alábbi tanulók érték el. 

Tartalom 

Munka közben a verseny zsűrije  
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Tanórán kívüli foglalkozások az Új Köznevelés fókuszában 
A címlapos interjúban Bartha Álmost, a Magyarországon nagy 
népszerűségnek örvendő QuizNight bárkvíz alapítóját kérdezték 
arról, hogy miként ötvözi a minden héten megtartott kvíz egy-
szerre a tanulást és a szórakozást. Emellett több múzeumpeda-
gógiai foglalkozást is bemutatnak, megismerhetik például a 
Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára és az Országgyűlési Múzeum színes programkínálatát, 
melyek egytől egyig kitűnő kikapcsolódást  
ígérnek. A szabadidő hasznos eltöltésére – színjátszó körökön, 
zene- és énekkari tevékenységeken át a különböző sporttevé-
kenységekig, kültéri időtöltésekig – számos lehetőség adódik, 
ám kevesen tudják, hogy mindez milyen történelmi múltra  
tekint vissza. 

A lap aktuális száma: https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4 
A cikkei külön-külön is megtekinthetők az alábbi linkekre kattintva: 

BEKÖSZÖNTŐ 
• Indri Dániel Janisz: Az iskola falain kívül 

AKTUÁLIS 
KONFERENCIA: 
• Úton egy modern képzés felé – beszámoló az Apor Vilmos Katolikus Főiskola továbbképzéséről 
• Európai nevelés, európai oktatás – beszámoló a Károlyi-család nemzetközi neveléstudományi  

konferenciájáról 
OKTATÁS-NEVELÉS 

• Anyanyelvi kifejezőkészség fejlesztését segítő applikációk alkalmazása a pedagógiai tevékenységben  
(1. rész) 

• VAN ÚJ A NAT ALATT I Földrajz: Vannak folyamatok, amelyek megértéséhez elengedhetetlen a földrajz 
ismerete – interjú Arday István tankönyvszerkesztővel 

• ÉRETTSÉGI VÁLTOZÁSOK I Digitális kultúra 
• LÉLEKBÚVÁR I A kölcsönösség elvén kell működnünk – interjú Rudolfné Budavári Katalin pedagógussal 

A HÓNAP TÉMÁJA: TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
• „Menő, ha tudsz valamit” – interjú Bartha Álmossal, a QuizNight alapítójával 
• Játékos művészettörténet: A Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógiai foglalkozásai és oktatási  

segédanyagai 
• Kézzelfogható és átélhető történelem: Pedagógiai foglalkozások a Magyar Nemzeti Levéltár Országos  

Levéltárában 
• Dallman Kristóf: Szemelvények a tanórán kívüli nevelés történetéből 
• A múzeum, ami nemzetünk eszméjét vigyázza – interjú Juhász Zoltánnal, az Országgyűlési Múzeum (OM) 

vezetőjével és Andrási Rékával, az OM pedagógiai programjainak vezetőjével 
A MI VILÁGUNK 

• HELYTÖRTÉNETI KITEKINTŐ I Szombathely: Megtartani és továbbvinni, amit az ősöktől kaptunk 
• Kulturális ajánló 
• Évfordulók 
• Iránytű 
• Pályázatok 

Forrás Oktatási Hivatal 

Tartalom 

https://www.oktatas.hu/uj-kozneveles/2022_4
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_01_Az_iskola_falain_kivul.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_03_Uton_egy_modern_kepzes_fele.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_04_Europai_nevelesek_oktatasok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_04_Europai_nevelesek_oktatasok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_06_Anyanyelvi_kifejezokeszseg_fejleszteset_segito_applikaciok_alkalmazasa_1_resz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_06_Anyanyelvi_kifejezokeszseg_fejleszteset_segito_applikaciok_alkalmazasa_1_resz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_14_Vannak_folyamatok_amelyek_megertesehez_elengedhetetlen_a_foldrajz_ismerete.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_14_Vannak_folyamatok_amelyek_megertesehez_elengedhetetlen_a_foldrajz_ismerete.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_17_Erettsegi_valtozasok_digitalis_kultura.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_20_A_kolcsonosseg_elven_kell_mukodnunk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_24_Meno_ha_tudsz_valamit.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_29_Jatekos_muveszettortenet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_29_Jatekos_muveszettortenet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_32_Kezzelfoghato_es_atelheto_a_tortenelem.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_32_Kezzelfoghato_es_atelheto_a_tortenelem.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_35_Szemelvenyek_a_tanoran_kivuli_neveles_tortenetebol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_38_A_muzeum_ami_a_nemzetunk_eszmejet_vigyazza.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_38_A_muzeum_ami_a_nemzetunk_eszmejet_vigyazza.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_42_Helytorteneti_kitekinto.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_44_Kulturalis_ajanlo.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_46_Evfordulok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_47_Iranytu.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/uj_kozneveles/2022_04/UKN_2022_04_48_Palyazatok.pdf
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Két megye diákjai a regionális fizikaversenyen 
Ebben a tanévben először rendezte meg a Győri  
Pedagógiai Oktatási Központ a Fülöp Viktorné  
Regionális Fizikaversenyt a Mobilis Interaktív Okta-
tási Központban. Korábban már voltak megyei  
szintű versenyek a 7. évfolyamos tanulók számára. 
Az előzetesen megfogalmazott pedagógiai célok  

között hármat emelnénk ki, amelyek a sikeresen megszervezett verseny által megvaló-
sultak: a tehetségek felismerése, azonosítása, a tehetséggondozás; a fizika népszerűsíté-
se; és a logikus gondolkodási készség, jártasság fejlesztése. 

A fizikaverseny névadójáról: 

Fülöp Viktorné, vagy ahogyan a legtöbben szólították, „Rózsika”, a  

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet fizika tantárgyi  

szaktanácsadója volt. A pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-

fizika szakos tanári diplomájával négy évig a Lébényi Általános Iskola és 

Gimnáziumban, majd nyugdíjba vonulásáig szülőfalujában, a mai nevén 

Mosonszentmiklósi Általános Iskola és AMI-ban végezte hivatását.  

Munkáját mindvégig kiemelkedő színvonalon, példás lelkiismeretesség-

gel teljesítette. Kiváló tehetséggondozó munkáját bizonyította, hogy három tanítványa is 

bejutott a Kárpát-medencei Öveges József Fizikaverseny döntőjébe, négy tanítványa pedig 

a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny országos döntőjébe is bekerült. Szakmai munkássá-

gát több elismerés és kitüntetés fémjelzi. Így az Ericsson-díj, Mikola-díj, miniszteri dicséret, 

Jedlik Ányos Emlékérem, Tudományos Ismeretterjesztésért Elismerő Oklevél, Sárosi-díj, 

Széchenyi-díj és a Pedagógus Szolgálati Érdemérem méltó tulajdonosának mondhatta  

magát. Nevéhez fűződik a megyei 7. évfolyamos fizikaverseny elindítása, amit később  

Simonyi Károlyról neveztek el, majd ennek utódja lett a Fülöp Viktorné regionális  

fizikaverseny. Több mint egy évtizedig a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban  

megtartott Kárpát-medencei Öveges József Fizikaverseny győri országos döntőjének helyi  

főszervezője volt. 

A regionális fordulótól: 

A versenyre Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye 7. évfolyamos tanulói ne-

vezhettek. Nagy örömünkre szolgált, hogy az iskolák nagy számban jelentkeztek a megmé-

rettetésre. Az első fordulóra 31 iskola 229 tanulója nevezett, ők február 10-én írhatták meg 

az iskolai forduló feladatlapját, mely teszt és számításos feladatokat tartalmazott. 
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A megoldásokat helyben értékelték a kollégák 

a kiküldött javítókulcs alapján. Az elért pont-

számok alapján volt lehetőség nevezni a tanu-

lókat a regionális döntőbe. 

Erre április 28-án került sor Győrben, a Mobilis 

Interaktív Oktatási Központban. A nevezett 31 

tanulóból 27-en jelentek meg és mérték össze 

tudásukat. Ebben a tanévben a versenybizott-

ság úgy döntött, hogy azok az iskolák, akik  

tíznél több tanulót neveztek, a döntőben két tanulóval vehetnek részt. Ezzel a lehetőség-

gel 9 intézmény élhetett. 

A döntő három részből állt. Először tesztfeladatot oldottak 

meg a tanulók, majd rövid pihenő után a Mobilis munkatár-

sai tartottak rövid, de érdekes kísérleti bemutatót. Ezután 

következett egy mérési feladat, ahol a gyerekeknek egysze-

rű eszközökkel kellett ismeretlen folyadék sűrűségét megha-

tározni kétféle módszerrel. Itt a fizikatudáson kívül szükség 

volt a kreativitásukra, problémamegoldó képességükre is. 

Sok nagyszerű megoldás született, látszott, hogy felkészült 

versenyzők érkeztek a döntőre. 

Szoros küzdelemben a győztes Hideg János, a győri Apor Vil-

mos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, AMI,  

Gimnázium és Kollégium tanulója lett. Felkészítő tanára 

Vidáné Papp Csilla. 

Szeretném megköszönni a Mobilis vezetésének, hogy ilyen nagyszerű körülmények között 

rendezhettük meg a verseny döntőjét. Külön szeretném kiemelni Molnár Milán vezető  

demonstrátor munkáját, aki a versenyfeladatok összeállításában a segítségemre volt. Neki 

köszönhető az is, hogy a döntő digitális formában zajlott a környezettudatosság jegyében. 

Összességében elmondható, hogy egy hagyományteremtő versenyen vagyunk túl. Öröm 

volt tapasztalni, hogy ennyi iskola és tanuló jelentkezett a megmérettetésre. Köszönet érte 

a lelkes tanulóknak és felkészítő tanáraiknak. Bízom benne, hogy a következő tanévben a 

versenyzők száma még gyarapodhat, az idei évben versenyzők pedig jó alapot kaptak  

ahhoz, hogy nyolcadikosként az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaversenyen méltókép-

pen tudják képviselni iskolájukat és megyéjüket! 

Slezsák Zsolt 
fizika-természetismeret szaktanácsadó 

Tartalom 
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Pilinszky János: József Attila emlékkönyvébe 

„Mikor meghalt, nem volt semmije. És ma – költők  

tudják csak igazán! – egész világ a birtoka: fűszálak és 

csillagok, sőt a szótár egyes szavai, amiket büntetlenül 

senki többé el nem vehet tőle.” Minden év április  

11-én, József Attila születésnapján, a verset ünnepel-

jük! A szokásosnál is többen fordulnak a versek, a  

költészet felé. Talán még azok is, akiknek az év többi 

napján kevesebb idejük jut versolvasásra. Ezen a  

napon felidézik kedvenc költőjük egyik költeményét vagy verssorát. 

A kimaradt két év után idén köszönthettük a Berzsenyi Dániel megyei középiskolai  

kollégiumi szavalóverseny 18. születésnapját. Ez a versenyt különböző helyszíneken és 

időpontokban Győr-Moson-Sopron megyében és Komárom-Esztergom megyében is  

megszerveztük. Fertőszéplakon 2022-ben a Berzsenyi Dániel megyei középiskolai kollégiu-

mi szavalóversenyre a megye 14 kollégiumának képviseletében 26 tanuló jelentkezett, 

hogy közönség előtt mondjon el egy számára kedves verset.  

A rendezvény a Soproni Szakképzési Centrum Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium 

rendezésében valósult meg, ahova 10 iskola diákjai érkeztek Győrből, Pannonhalmáról, 

Csornáról, Sopronból és házigazdaként  

Fertődről a Fertőszéplaki Tájházakba. 

A gyönyörű tavaszi délutánon az autenti-

kus környezetben a verseké volt a főszerep, 

melyet a megyei zsűri értékelt. Különleges 

pillanat volt mindegyik versenyzőnek, hogy 

a kötelező verset, Rakovszky Zsuzsa Parázs 

című művét a soproni születésű Kossuth-

díjas költő, író, műfordító jelenlétében 

szavalhatták a diákok, valamint egy  

szabadon választott költeménnyel is lehe-

tőségük volt bizonyítani a költészet iránti szeretetüket, tehetségüket. 

A megyei versenyen a sok jelentkezőre tekintettel két versenybizottságot állítottunk fel, az 

egyik a kötelező verset, a másik a szabadon választott verseket hallgatta meg.  

A verseny helyszíne a Ferőszéplaki Tájházak 

A zsűri a szavalatok általános értékelése előtt 
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Tartalom 

Ezt követően a két bizottság egyeztette a tapasztalatait és összesítve a pontokat, megálla-

pította a helyezéseket. Kollégistáink szép és tartalmas verseket hoztak magukkal, sok  

élményt adtak a hallgatóságnak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a versek nem csak a költő 

gondolatait, hanem az előadók saját világát is tükrözték. Köszönjük a versmondóknak a 

versekben megfogalmazott gondolatok egyéni tolmácsolását. Köszönjük a felkészítő  

tanárok munkáját, akik a versválasztásban és azok értelmezésében segítették diákjaikat. 

A 2022-i évi Berzsenyi Dániel megyei középiskolai kollégiumi szavalóverseny helyezettjei: 

I. Haszonics Anett, Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, AMI 
és Kollégium, Tanára: Babicsné Mayer Dóra 

II. Nagy Enikő, Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és  
Kollégium, Tanára: Papp Zoltán 

II. Németh Liána, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium Szent Orsolya  
Leánykollégiuma, Tanára: Sárkány Klára 

III. Csalai-Kégl Jázmin Alexandra, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 
Szent Orsolya Leánykollégiuma, Tanára: Sárkány Klára 

A többi kollégista egységesen 4. helyezést ért el. 

Szeretettel gratulálunk minden kedves versenyzőnek! 

A megmérettetés után a rendező iskola diákjai által készített hagyományos fűszervajas és 

medvehagymás szendviccsel vendégelték meg a vetélkedő résztvevőit. Ezt követően a  

diákok meglátogatták a falumúzeumot, ahol visszamehettek a régmúlt időkbe, megcsodál-

va a korabeli konyhákat, tisztaszobákat, a halászat eszközeit. 

A költészet napja alkalmából az iskola tanulói által 

készített verses virágok, a szabadon elvihető köny-

vek és könyvjelzők arra emlékeztettek minden  

résztvevőt, hogy a művészetnek, irodalomnak, a  

költészetnek ma is van létjogosultsága a rohanó  

világunkban. Az a szeretet, amellyel a lelkük legmé-

lyéből adtak másoknak, teljessé, tökéletessé tette 

ezt a napot, függetlenül a helyezésektől. 

A Széplakon született Széchényi Ferenc gondolata így vált valósággá:  

”Légy tudatában értékeidnek!” 

Fehérvári Zsuzsanna 
kollégiumi szaktanácsadó 

Ihászné Lajber Rita 
tanárnő 

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium 
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„Zöld sziget” lett a Trefort Téri Óvoda Dózsa 
György Utcai Tagóvodája 

A soproni Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvo-

dája az Országos Zöld Óvoda Hálózat Győr-Moson-

Sopron Megyei bázisintézménye, Madárbarát óvoda.  

A soproni tagóvoda „Zöld sziget” a belváros és a Jereván 

lakótelep betontömbjei által határolt városrészen.  

Körülöttünk hatalmas a forgalom, de az óvoda magas 

kerítésén belül egy egészen más világot teremtettünk a 

hozzánk járó gyermekeknek. 

Nevelőtestületünk vallja, hogy a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat 

szerez a közvetlen és tágabb természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi téri 

viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az 

emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az érték megőrzését. Részesei voltunk a NTP-

OTM-MPA-12 pályázatban 2 „A madarak nem járnak lépcsőn” projektnek. 2018-ban részt 

vettünk a Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 pályázatban 

„Legyél te is a Föld barátja” óvodai jó gyakorlatunkkal. 

2020-ban nyertük el az Örökös Zöld Óvoda címet, és egyben felkérést kaptunk a megyei  

bázisintézményi feladatok ellátására. Rendszeresen segítjük szakmai anyagokkal a  

megyében dolgozó Zöld óvodákat. 

A hozzánk járó óvodások miközben  

felfedezik környezetüket, olyan tapasztala-

tok birtokába jutnak, amelyek a környe-

zetben való, életkorának megfelelő biztos 

eligazodáshoz, tájékozódáshoz szüksége-

sek. Megismerik a szülőföld, az ott élő 

emberek, a hazai táj, a helyi néphagyomá-

nyok, szokások és a tárgyi kultúra értékeit,  

megtanulják ezek szeretetét, védelmét is. 

A természeti társadalmi környezet  

témakörei átfogják és ölelik körül a többi nevelési területet, áthatják a gyermek életét, az 

óvodai tevékenységek egészét. Spontán játékhoz kapcsolva, beszélgetések során, séta, 
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kirándulás, udvari tevékenység közben folyamatos és 

alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tesszük a gyerme-

kek számára, hogy maguk fedezzék fel a környezetüket. 

Az óvónőink biztosítják az időt, helyet, eszközt a  

spontán és szervezett tapasztalat- és ismeretszerzésre. 

Figyeljük a természet változásait, az évszakok jellemző-

it, hatását a növényekre, gyűjtögetünk terméseket, 

magvakat, leveleket, ellátogatunk a piacra, kiskertbe, 

gyümölcsöket, zöldségeket, virágokat nevezünk meg, 

tapasztalatokat szerzünk ezek felhasználásáról (saláták, 

kompótok készítése, ízlelése). Szimulációs játékokat 

játszunk a családról, a családtagok munkájáról.  

Megismerkedünk testrészeinkkel, azok funkciójával. 

Gyakoroljuk a közlekedést, megnevezzük a közlekedési eszközöket. Ismerkedünk a színek-

kel. A lehetősége kihasználva szerzünk ismereteket, tapasztalatokat az állatokról, madarak-

ról, rovarokról, növényekről. 

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs  

folyamat, amely olyan tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problé-

mamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezet,  

a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak 

egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges 

környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára” 

(Czippán K, Havas P, Victor A, 2010:36). 

A hagyományos ismeretszerzés helyett a gyermekek spontán játékokhoz kapcsolva, séták, 

kirándulások alkalmával szereznek tapasztalatot. 

• A természeti és társadalmi környezet témakörei átfogják a többi nevelési területet, 

hangsúlyozva a Rábaköz és a Hany vidék népszokásait, népdalait, állat és növényvi-

lágának megismerését, a soproni poncichter életmód megismerését, a soproni 

borvidék jellegzetességeit. Az ismeretátadás során a projektmódszert kiemelten 

alkalmazzuk. 

• A helyi jó gyakorlat rendelkezik kidolgozott projektekkel (egészséghetek, Víz  

világnapja, Föld órája, „Jó játék a hulladék, mert nem szemét!”, vadgesztenyegyűj-

tés, autómentes nap, Állatok világnapja, Madarak fák napja), melyek célja, hogy a 

gyermekek megtanulják, társadalomban élünk és ennek a társadalomnak töreked-

nie kell az egyensúly fenntartására. Ezeket a projekteket a óvodapedagógusok  

szabadon használják. 
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Óvodai jó gyakorlatunk egyenlő hozzáfé-

rést biztosít minden kisgyermeknek,  

sikeresen alkalmazható a differenciált  

nevelés területén. A szülők részesei a  

kapcsolódó programoknak (játszóházak, 

kiállítások). Az együttműködés során  

változik a családok szemléletmódja, haté-

kony kommunikáció alakul az óvoda és a 

családok között. A gyermekek nevelése 

egyéni fejlettségükhöz igazodó, differenci-

ált bánásmód elve alapján, tevékenység-

központú, szenzitív módszerekkel zajlik, eredményesen alkalmazható az élménypedagógiai 

módszerekkel a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésében is. 

A napirend segíti az egészséges életvitel alakítását. Célunk, hogy a gyerekek és a szülők 

cukros üdítők helyett részesítsék előnyben a tiszta vízfogyasztást, legyen mindennapi  

étkezésük része a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása, kialakítva a helyes táplálkozási  

szokásokat, elősegítve a fenntartható fejlődést. 

A gyermekek spontán viselkedésében megjelennek a zöld szokások, szabályok (szelektív 

hulladékgyűjtés, takarékoskodás a vízzel, árammal, újrahasznosítás, szükséglet szerinti  

étkezés). 

Az óvoda udvara tükrözi a zöld óvodai tartalmakat: 

• gyermekek és családjaik közreműködnek a növények ápolásában, az udvar  

virágosításában, veteményeskert kialakításában (emelt ágyásokban) 

• madarak gondozásában (madáretetők, itatók) 

• természetes anyagból készült játékeszközök, munkaeszközök minden nap a  

gyermekek rendelkezésére állnak 

• párakapu, ivótartály 

• szelektív sziget, komposztáló 

• rovarhotel 

Az óvoda csoportszobáinak berendezése az óvodapedagógusok egyéni ízlését tükrözi, 

előnyben részesítve a természetes anyagokat, népi motívumokat, a természetben gyűjtött 

kincsekkel kiegészítve, a földszíneket alkalmazva. Minden csoport rendelkezik élősarokkal, 

melyet a gyermekek gondoznak. Minden csoportban van szelektív hulladékgyűjtő. 
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Az óvoda felnőtt közössége megfelelő attitűdjével, munkahelyi életmódjával és  

munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai  

szemléletformálásra: 

• dajkáink környezetbarát tisztítószert használnak, komposztálnak, szelektíven  

gyűjtik a hulladékot 

• kertgondozónk munkájával segíti az épület energiatakarékos működtetését,  

hozzájárul a fenntartható kertgondozáshoz, közreműködik a szelektív hulladék-

gyűjtésben 

• az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak kiemelten 

kezelik a fejlődést elősegítő tevékenységeket, biztosítják a fenntarthatóság  

pedagógiája iránti elkötelezettséget 

Széleskörű kommunikációs kapcsolat működik az óvoda és partnerei között a fenntartha-

tóság érdekében az óvoda környezetében élőkkel, a környező óvodákkal és az alábbi  

intézményekkel: 

Tanulmányi Erdőgazdaság, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Soproni Egyetem, a város és a  

környező települések óvodái, Soproni Vízmű, Sopron és Környéke Hulladékgazdálkodás, 

Soproni Szakképzési Centrum. 

Az éves nevelési tervben megvalósításra kerülő projektek: 

• Autómentes nap szeptember 22. 

• Szüret, borászat 

• Állatok világnapja október 4. 

• Jó játék a hulladék, mert nem szemét október 31. 

• Téli vadetetés, erdei óvoda 

• Fűben, fában orvosság (gyógyító növények ültetése) 

• Beporzók napja 

• Víz világnapja –forrástúra március 22. 

• Föld órája március utolsó szombatja 

• Föld napja április 22. 

• Madarak –fák napja május 10. 

• Élő sarok kialakítása, gondozása az óvodában folyamatos 
 

Hessné Markó Ibolya 
tagóvoda vezető 

Trefort Téri Óvoda Dózsa György Utcai Tagóvodája  
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Animációs verseny diákoknak és oktatóknak 
Az ANIMASYROS Nemzetközi Animációs Fesztivál a legnagyobb animációs 

fesztivál Görögországban. Az EU által társfinanszírozott Látszom “Animáció 

és Multimédia használata az inkluzív oktatásért” projekt résztvevőjeként 

az Animasyros nagy örömmel hirdet videó animációs versenyt diákok és  

oktatók számára. 

Szívesen fogadunk videó animációs nevezéseket bármely szabadon választott animációs 
technikával a befogadás témájában. Mit jelent másnak lenni? Milyen érzés? Hogyan írnád 
le a sokszínűséget? Hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogy kommunikálunk és hogyan 
élünk együtt azokkal, akikről azt gondoljuk, hogy mások, mint mi? És végül mondhatjuk, 
hogy vannak “más” emberek? Vagy csak egyediek? 

Engedd el a fantáziád! Alkosd meg, fesd le, faragd ki, mozgasd, filmezd le, hangosítsd vagy 
zenésítsd meg, írd le szavakkal a gondolataidat, keltsd őket életre és készíts animációs  
filmet! 

A verseny nyitott iskolai csoportoknak, egyéneknek, akik oktatási háttérrel rendelkeznek 
(iskolák, szervezetek, műhelyek, tanodák, szakkörök, etc.). 

A legjobb filmeket a görögországi Syros-szigetén rendezett 2022-es Animasyros Nemzetkö-
zi Animációs Fesztiválon fogják bemutatni (2022. szeptember 20-25.) egy különleges  
szekciókban, melyet a Látszom projektnek és a befogadó oktatásnak szentelünk. A győztes 
csapat Syros-szigetére utazhatnak, hogy a fesztiválon mutathassa be alkotását. 

Csatlakozz hozzánk az animáció izgalmas világába! 

A VERSENY 

Miről szól a verseny? 

Az animációs versenyt azért hirdetjük, hogy képzett oktatási szakembereket, és gyerekeket 
motiváljunk a részvételre: egy maximum 3 perces animációs videó elkészítésére a sajátos 
nevelési igényű és fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok sikeres inklúziójáról  
többségi oktatási intézményekben. 

Kik jelentkezhetnek? 

A verseny nyitott gyerekeknek és fiataloknak 18 éves korig a négy projektpartner  
országból (Ciprus, Görögország, Magyarország és Lengyelország). Nevezéseket fogadunk 
általános és sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos oktatási intézményektől, műhelyektől, 
tanodáktól, szakköröktől és egyéni jelentkezőktől. 

Mikor és hogyan lehet jelentkezni a versenyre? 

Nevezd filmed MP4 Full HD formátumban az education2@animasyros.gr emailcímre 
2022. június 30-ig. 

mailto:education2@animasyros.gr
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Itt található bővebb információ a részvételi feltételekről: 

https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/i_am_reszveteli_feltetelek.pdf 

Jelentkezési lap: 

https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/i_am_application_form_hun.docx 

És most mi következik? 

Minden ország nyertes munkáját bemutatjuk az Animasyros Nemzetközi Animációs Feszti-
válon 2022. szeptember 20-25. között a görögországi Syros-szigetén. A filmeket a befogadó 
oktatásnak dedikált szekcióban fogjuk bemutatni. A nyertes videókat más európai animáci-
ós fesztiválokon is disszemináljuk honlapunk, a közösségi média és partnereink segítségé-
vel. Minden ország nyertes csapata közös munkájuk jutalmául részt vehet az animációs 
fesztiválon. Magyarországról a nyertes csapatból maximum 5 fő (4 tanuló és 1 kísérő  
tanár) vehet részt a fesztiválon. 

https://kezenfogva.hu/i_am_animacios_verseny 

A FESZTIVÁL 

Az Animasyros Nemzetközi Animációs Fesztivál a görög Syros-szigeten kerül megrendezés-
re 2008 óta. A bemutatott filmek művészi teljesítményének bemutatása mellett nem-
formális pedagógiai tevékenységet végzünk gyerekek, kamaszok, felnőttek, fogyatékos  
személyek, idősek és sérülékeny társadalmi csoportok tagjaival. Az elmúlt 15 év aktivitása 
alapján az Animasyros több, mint 120 oktatási műhelyt vezetett és több, mint 90  
animációs rövidfilmet készített a műhelyek eredményeként. 

Tudj meg többet az Animasyros oktatási tevékenységéről és inspirálódj: 

https://animasyros.gr/animation-techniques 

Rövid tájékoztató az animációs technikákról: 

https://animasyros.gr/movie-creation-guide-for-kids 

Itt található az Animasyros 13 Mérföldkő elnevezésű oktatási műhelyéről több információ: 

https://animasyros.gr/13-workshops-milestones-in-the-history-of-the-festival 

Itt látható az összes animációs kisfilm az Animasyros műhelyek résztvevőitől: 
Animasyros Vimeo-oldal: www.vimeo.com/animasyros 

Több információ a Látszom projektről: 

https://inclusiveeducation.eu/ 

info@inclusiveeducation.eu 

Magyar nyelvű animációs kézikönyv segítségül: 

https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/animation_techniques_hun.pdf 

További információ kérdés esetén: kovacs.annamaria@kezenfogva.hu 

Forrás: pafi.hu 

https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/i_am_reszveteli_feltetelek.pdf
https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/i_am_application_form_hun.docx
https://kezenfogva.hu/i_am_animacios_verseny
https://animasyros.gr/animation-techniques
https://animasyros.gr/movie-creation-guide-for-kids
https://animasyros.gr/13-workshops-milestones-in-the-history-of-the-festival
http://www.vimeo.com/animasyros
https://inclusiveeducation.eu/
mailto:info@inclusiveeducation.eu
https://kezenfogva.hu/files/kezenfogva/csatolt/animation_techniques_hun.pdf
mailto:kovacs.annamaria@kezenfogva.hu
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