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Az Országos Pedagógiai Szol
gáltató Intézet által az általános 
iskolák 4. osztályosai számára 
meghirdetett versenyen elindu
ló tanulóknak gyakorlatilag az 
eddig megszerzett ismeretekről 
kellett számot adniuk. Az előző 
évekhez hasonlóan az idén is a 
hazai közélet egy jeles személyi
ségét állították a középpontba, 
és a tantárgyanként összeállított 
kérdések is zömében e köré cso
portosultak. Korábban Mátyás 
király, Széchenyi István, most 
Fekete István író volt terítéken. 
A legtöbb érdi iskolában megren
dezték a helyi fordulót, s az elért 
pontszámok alapján hívták meg a 
rendezők a legjobbakat, az egész 
megyéből összesen száz diákot. 
Érd városát három érdligeti kis
iskolás képviselte. A monori dön
tőben Zatykó Ábel ötödik, Vizsy 
Lilla hetedik helyezést ért el, és 
Ivanics Rozina is benne volt az 
első húszban.

Acsay Judit, az Érdligeti 
Általános Iskola 4. b osztályosa
inak tanítója, a versenyen részt 
vett három nebuló felkészítő 
tanára évek óta viszi, menedzse
li diákjait, akik ezt kimagasló 
megyei vagy akár jó országos 
helyezésekkel hálálják meg.

– Vetélkedő vetélkedő hátán, 
az ember szinte ki sem isme-
ri magát a számtalan felhívás 
között. Aztán ott vannak a leter-
helt gyerekek… Miért kell ilyen 

megmérettetésekre „cipelni” a 
tanulókat?

– Feladatom szerves részének 
tartom a tehetséggondozást, és 
a tudásról való ilyetén számot 
adás fontos eszköze a fejlesz
tésnek, fejlődésnek. Az elért 
eredmény vagy éppen az ered
ménytelenség serkentően hat a 
tanulókra – mondja Acsay Judit. 
– Egyébként nem „cipelem”, nem 
erőltetem a diákjaimat, a részvé
tel mindig önkéntes. Igaz, hogy 
az osztályomba elsőtől kezdve 
igyekeztem beleoltani a verseny
szellemet, így nemcsak az ered
ményre, de az eseti résztvevők 
számára sem panaszkodhatok. 
Valamennyi iskolai versenyen 
elindulnak a gyerekek, olykor 
tízenhúszan is. Külön öröm, 
hogy nem mindig ugyanazok.

– Akkor önnek kivételes szeren-
cséje van, hogy ilyen rendkívüli 
képességekkel rendelkező osztályt 
fogott ki. De azért emellett sem 
lehet, hogy tucatnyian indulja-
nak a nyerés esélyével…

– Valóban nem. Vannak közöt
tük olyanok is, akik az addig 
mutatott tudásuk alapján kis 
valószínûséggel pályázhatnak 
dobogós helyezésre. Ennek 
ellenére soha sem beszéltem le 
senkit a részvételről, ha indulni 
szeretett volna. Harminchárom 
éves pályafutásom alatt sok cso
dát megértem, de a természetes 
beérési folyamatok sem mindig 

a mi elgondolásunk szerint zaj
lanak. Volt és van is olyan tanít
ványom, aki a „futottak még” 
kategóriából éppen a negyedik 
osztályban lép előre, s mutatja 
meg oroszlánkörmeit. Az egész 
élet egy verseny, küzdelem, és az 
én gyerekeim ehhez sok tapasz
talatot szereznek, amelyet kiváló
an hasznosítanak majd a későb
biekben, akár a felvételi vizsgák 
alkalmával is. A 4. bseim mind
egyike jó valamiben, s olykor 
csak a pillanatnyi összeszedett
ségen, ráhangolódáson múlik, 
hogy ki milyen eredményt ér el. 
Szerencse? Tagadhatatlan, hogy 
az eredményekben van szerepe 
a szerencsének is. De én nem 
csak a mostani osztályommal 
dolgozom így. Nekem ez a neve
lésitanítási elvem, és évtizedek 
óta viszem az adott osztályomat 
versenyre, vagy ha úgy adódik, 
versenyről versenyre. Olyan kör
nyezetet, olyan légkört teremtek, 
amely inspirálja őket a jobb és 
még jobb eredményre. 

– Térjünk vissza az idén lezaj-
lott komplex versenyre: elégedett 
az eredménnyel?

– Az iskolai fordulóban indult 
90 negyedik osztályos közül 
tizennyolcan voltak tőlünk, s 
közülük került ki az első három 
helyezett is. Olyan pontszámmal 
nyertek, hogy a verseny kiírói 
egész Érdről őket hívták meg a 
megyei fordulóba. Büszke vagyok 
a három tanítványomra az ered
ményükért, mert nagyon sok 
munka van mögötte, és a többiek
re is, akikkel hetekig készültünk 
közösen a helyi fordulóra. Bízom 
benne, hogy a város is elisme
réssel tekint erre az egész alsós 
tananyagot felölelő tanulmányi 
versenyre, s majd az Érdnek így 
nevet szerző diákok is meghívást 
kapnak a szokásos polgármesteri 
találkozóra. –y -c

Sikeres érdi diákok megyei versenyen

A környezet serkenti 
jó eredményre a gyerekeket

Az alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny Pest 
megyei döntõjében mutatott teljesítményükkel 100 
versenyzõ közül egy ötödik és egy hetedik helyezést 
hoztak el az Érdligeti Általános Iskola negyedikesei.  
Az évrõl évre megrendezett vetélkedésen egyszer sze-
repeltek már érdi diákok az elsõ tíz között, de ebben az 
évben jutottak a legmagasabbra. A háromfõs csapat 
felkészítõ tanára Acsay Judit tanárnõ volt.

A megyei komplex verseny döntõsei és „edzõjük”: Ivanics Rozina, Acsay Judit, Vizsy Lilla és Zatykó Ábel az 
Érdligeti Általános Iskola 4. b. osztályából
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Országos rajzversenyen 
ért el harmadik helye-
zést egy érdi fiatalember. 
Oláh Rajmund a Móra 
Ferenc Általános Iskola 
tanulója, ötödik osztályos. 
A rajzpályázatra beküldött 
mûvek Móra-meséket dol-
goztak fel, ugyanis a ver-
seny a híres író, költõ nevét 
viselõ iskolák között zajlott.

Harmadik helyezést ért el egy 
országos rajzverseny 5–6. osz
tályos korcsoportjában az érdi 
Móra Ferenc Általános Iskola 
ötödikes tanulja, Oláh Rajmund. 
A rajzpályázatot a Budapest 
XIV. kerületi Móra Ferenc 
iskola hirdette meg, amely 
idén ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját. A rajzversenyen 
a híres író, költő nevét viselő 
több mint húsz általános iskola 
tanulói indultak; a beküldött 
rajzokat, festményeket Móra 
Ferenc mûvei ihlették. Rajmund 
A nyughatatlan méhecske címû 
meséhez készített illusztrációt, 
ezzel lett korcsoportjában a har
madik. 

Oláh Rajmund teljesítménye 
nemcsak azért kiváló eredmény, 
mert országos pályázaton sze
repelt sikeresen, hanem azért 
is, mert az érdi Móra iskola 
speciális intézmény: ide sajátos 
nevelési igényû és halmozot
tan hátrányos helyzetû, illet
ve autizmus spektrumzavarral 

Az elképzeléseit látványban is 

meg tudja jeleníteni
küzdő gyerekek járnak. Akik 
nem mellesleg jól ismerik Móra 
Ferenc meséit, hiszen a gye
rekek tanulmányait elsőtől a 
nyolcadik osztályig végigkísérik 
az iskola névadójának mûvei 
– még könyvtári kutatómunkát 
is végeznek a Móranapok alkal
mával. 

A diákok erre a rajzpályázatra 
is lelkesen készültek: a tanítók, 
tanárok segítségével válogat
ták ki az illusztrálásra kerülő 
meséket, és mûveiket postán 
küldték el a zuglói iskolába 
(Rajmund felkészítő tanára Kis 
Mária gyógypedagógus volt). 
Válaszként meghívás érkezett az 
április 25i díjátadó ünnepségre, 
amelyen öt európai ország dele
gációja vett részt egy projekt 
keretében. Rajmund az iskola 
igazgatójától és a kerület pol
gármesterétől vehette át a díjat 
és az ajándékok közt egy bög
rét, amelyen a kisfiú rajzának 
kicsinyített mása látható. 

Rajmund nem először sze
repel versenyen: indult már 
több rajz, sport és tanulmányi 

vetélkedőn, illetve városi mese
mondó versenyen is. Jó tanuló, 
precíz, gazdag érzelemvilágú és 
nagyon érdeklődő fiatalember; 
az élet dolgairól saját elképze
lései vannak, és ezeket vizuáli
san is, látványban is meg tudja 
jeleníteni. Reméljük, még sok 
versenyen ér el a mostanihoz 
hasonló sikereket, öregbítve 
iskolája hírnevét is. Á. K.

Oláh Rajmund indult már 
több rajz-, sport- és tanulmá-
nyi vetélkedõn, illetve városi 
mesemondó versenyen is
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Beiratkozás esti gimnáziumba
A Bolyai János Általános Iskola épületében 

(2030 Érd, Erzsébet u. 24–32.) mûködõ

Budakalász Gimnázium Érdi Tagintézménye 

esti tagozatára jelentkezõket várnak:

2012. június 13-ig minden hétköznap délután, 
telefonos egyeztetés után,

július 4-én, 25-én, valamint 
augusztus 8-án, szerdai napokon 16 és 19

óra között,

augusztus 22-tõl 
minden hétköznap délután.

Kérjük, hogy a jelentkezõk bizonyítványaikat hozzák magukkal,  
mert az évfolyamba sorolás ezek alapján történik!

Érdeklõdés telefonon: Fábián Gyulánál, a 06302224628 számon.

fiatalok


