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„ Akinek semmilye nincs, mindent csak az akarhat,  

          mert nem lehet hát álommal beéri,  

                                                                                             de azt legalább, kíméletlenül tudja kérni…” 

 

1. Bevezetés 
1. 1. Az iskola bemutatása 

  

 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nemcsak Kertváros, hanem a város legfiatalabb 

intézménye, 25 éve kezdte meg működését. Ezt az évfordulót ünnepeltük meg a 2009/2010-es 

tanévben. Évadónk tisztelete alkalmából egy Kőrösi témahetet rendeztünk.  

Az iskola 1990. májusában vette fel a székely-magyar tudós nevét. Intézményünk 

névadójáról minden évben, hagyományaiknak megfelelően, áprilisban ünnepi műsorral 

emlékezünk meg. Ez a megemlékezés nyitotta a Kőrösi témahetet. A programot kulturális 

rendezvények, rajz- és sportversenyek, kiállítások, vetélkedők alkották. A programjaink 

mindegyike egy témakörhöz kapcsolódik Kőrösi Csoma Sándorhoz és a róla elnevezett 

iskolánkhoz.  

       
 

 

Az iskolánk aulájában található kopjafa                                Az aula  
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Az évfordulós eseményeken túl, hagyományainkban szerepel, hogy a tanmenetekben a 

törzsanyagokon kívül megjelenjen Kőrösi életét és útját bemutató ismeretanyag. Mégis, 

tanulóink felé közvetített elsődleges célunk a hagyományőrzés és az összetartozás érzésének 

erősítése. A cél, hogy büszkék legyenek arra, hogy ők a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola tanulói, mert tudjuk, hogy a hagyomány egy közösség önmegtartó erejeként működik. 

Szerettük volna, nemzedékek közös tapasztalatát átörökíteni, a tudást megőrizni, közvetíteni 

tanulóink felé. A hagyományőrző projektek elsődleges célja, az értékmegőrző 

szemléletalakítás, hagyománytudatos életforma kialakítása és a régi hagyományok új 

tartalommal való megtöltése. A gyermekek számára a hagyományok egy kis állandóságot 

biztosítanak ebben a rohanó, állandóan változó világban. A tradíció megtartásával az iskola 

jelenét – jövőjét kívánjuk alakítani, hogy jól érezzék magukat a tanulók, a pedagógusok és 

közös munkával elérhessék nevelési, tanulási céljaikat. Fontos szempontunk, hogy az iskolai 

szintű rendezvényeink, ünnepélyeink egyaránt hassanak az értelemre és az érzelemre, 

maradandó élményt nyújtsanak diákoknak, tanároknak, vendégeknek egyaránt. 

 

 

1. 2. Tervek 

 

A témahét tervezését már ősszel, az iskolakezdéssel együtt kezdtük. Először át kellett 

gondolnunk mit is akarunk az évforduló kapcsán megvalósítani. Megkezdődött az 

anyaggyűjtés, és a kezdetek óta felhalmozott dokumentációk átválogatása, minden, ami 

Kőrösi életével foglalkozik (videó, cd, dvd, könyvek, diafilm sorozat, sajtóközlemények).  

Elkezdtük a műsorok szövegkönyvének megírását, szereplők, dalok válogatását, programok 

sorrendbe helyezését, a feltételek megteremtését. A várható költségek számbavételét, 

szponzorok keresését. Külön feladat volt a felelősök, segítők kiválasztása, ajándékok, díjak 

áttekintése. Elkészítettük a pályázatokat, versenyfelhívásokat, színezőket sokszorosítottunk. 

További feladat volt az elért eredményekről a sajtó tudósítására.  

A témahét tervezése kapcsán rengeteg program, ötlet jutott eszünkbe, mint például egy 

25 évet felölelő dvd, amely képekben mutatja be a múlt emlékeit, és jelen történéseit. Ehhez 

szükség volt a meglévő képek átválogatására, újabb képek készítésére az iskoláról, a jelenleg 

itt tanuló osztályokról, tantestületről. Az osztályok maguk tervezték egyéni logojukat, illetve 

ötödik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók bevonásával készült el a dvd borítója is. A 
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borító tervezésében részt vett: Farkas Gyula 5. e, Balázs Bence 7. d, Benedek Dániel 8. d, 

Horváth Krisztián 8. e és Varga Dávid 8. e osztályos tanulók. Az elkészült, már színes papírra 

nyomtatott borítók láthatóak az alábbi képen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulóink saját kreatív elképzeléseiket valósították meg. A diákok egy-egy betűt 

rajzoltak meg, amelyeket összeillesztve kirakták a Kőrösi szót. A dvd borító tervezésében és 

összeillesztésében sok segítséget kaptak Arató Mónika tanárnőtől. 

 Terveztünk egy iskolatörténeti kiállítást, amely szintén képekben és tárgyakban 

kalauzolja el a látogatót a múltba, illetve az iskola dekoráció megújítását. A megnyitó előtt 

kihirdettük a kétfordulós Kőrösi életét feldolgozó versenyfeladatot, a témához kapcsolódó 

rajzpályázatot és tanulóink között a 25 ötös gyűjtő versenyt. Programjaink között szerepelt a 

Kőrösi témahetet megnyitó megemlékezés, az alsósoknak meghirdetett Kazinczy olvasási és 

szépkiejtési verseny, Európa uniós vetélkedő, népdaléneklési verseny és egy városi szintű gála 

megrendezése, ami után meghívott vendégeinket invitáltuk meg egy kellemes állófogadásra. 

Kiválasztottuk a fent említett programok felelőseit, segítőit és nekiláttunk a munkának. Az 

alábbi táblázat összegzi a fent említett programokhoz szükséges eszközlistát, amelyet a felelős 

tanárok megkérdezésével, még ősszel állítottunk össze.  
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Eszközlista 

Azért, hogy a témahét zökkenőmentesen, és jól szervezetten valósuljon meg, elkészítettük az 

előzetes eszközlistát, amely a programok lebonyolításához szükségesek.  

Programok Felelősök Eszközök Egyéb 

- Emlékünnep - 

Áprilisban a Kőrösi-

hét előzményeként 

megrendezett 

versenyek 

eredményhirdetése 

Henzer 

Zsuzsanna 

- 2 doboz fénymásolólap 

- Filctollak (3 szín) 

- Táblaíró toll 

- 200 db rajzlap 

- 50 db mappa 

- 120 db CD 

- 50 db fotókarton 

- 1 db táblaragsztó 

- 10 db cellux 

- 500 db színes 

fénymásoló papír 

(KASKAD) 

- 100 db színes 

fotókarton (oklevél, 

meghívó, emléklap) 3 

színben (törtfehér, 

bordó, mogyoró) 

- 30 db képkeret (30x40) 

- 10 ív pauszpapír 

DÍJAK 

- 12 db ajándékkönyv, az 

életrajzi vetélkedőért 

(világjárók, földrajzi 

felfedezők, 

kisebbeknek magyar 

(eredet) mondák) 

- 12 csomag ajándék a 
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rajzpályázat 

nyerteseinek (színezők, 

filcek, színes ceruzák, 

festékek) 

- 16 csomag ajándék az 

esszéíró pályázaton 

résztvevőknek 

(hátizsák, mappák, 

tollak, ceruzák) 

Kazinczy-verseny Kovács 

Kinga 

- a fent említett anyagok 

felhasználásával 

készülnének az 

oklevelek, emléklapok 

DÍJAK 

- 6 db ajándékkönyv a 

helyezetteknek  

- 2 db ajándékkönyv a 

különdíjasoknak 

- pogácsa 

- tea 

- felkészítő 

tanároknak 

virág 

- a két zsűri 

elnökének 

ajándékkönyv 

Népdaléneklési 

verseny 

Delbóné 

Ács Katalin 

      DÍJAK 

- 5 db jutalomkönyv az első 

három helyezetnek és két 

különdíj 

- pogácsa 

- tea 

- felkészítő 

tanároknak virág 

 

Gála, állófogadás Kulcsár 

Nóra, 

Henzer 

Zsuzsanna, 

Mózes 

Gáborné, 

- meghívókhoz boríték 

és bélyeg 

 

- pogácsa 

- tea 

- hidegtál 

- kávé 

- sütemény 

- gyümölcs 
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Kalmár 

Petra 

- virág a 

díszítéshez 

- a régi 

kollégák 

köszöntéséhez 

virág 

Európai uniós 

vetélkedő 

Kalmár 

Mária 

- írólap (A/5, A/3) 

- grafit 

- színes ceruzák 

- színes borítékok 

- dossziék (lefűzhető) 

- krepp-papír (kék) 

DÍJAK 

- tolltartók 

- puzzle 

- füzetek 

 

Iskolatörténeti 

kiállítás 

Gutyán 

Ágnes 

Meglévő képek 

kinyomtatása. 7 db 

paraván, díszítéshez 

virágok. 

 

DVD Pányiné 

Segesdi 

Eleonóra 

100 db dvd, 100 db dvdtok, 

borítóhoz színespapír 

(legalább 4 féle)  

 

Az iskola új 

dekorációja 

Arató Mónika, 

Henzer 

Zsuzsanna, 

Tomkóné 

Ujvári 

Zsuzsanna, 

Kalmár Petra 

8 db poszter méretű 

fénykép, amely Kőrösi 

életét mutatja be, illetve 8 

db préselt falemez, 

amelyekre felragasztva, ki 

lehet függeszteni az iskola 

aulájában 
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2. Programok  

2. 1. Emlékműsor- A  Kőrösi témahét nyitóünnepsége 

 

A Kőrösi témahét nyitóünnepsége névadónkról, a tudós, nyelvész, őshazakutató 

Kőrösi Csoma Sándorról való megemlékezés volt. Az ünnepi műsor felelősei Henzer 

Zsuzsanna és Kalmár Petra. A műsorban felsős tanulók vettek részt, ötödiktől nyolcadikig 

és egy harmadik osztályos kislány. A dalokat Delbóné Ács Katalin vezetésével énekelték 

a kórus tagjai. A műsorban résztvevő tanulók: Daróczi Lilla 3. d, Csehi Bence 5. e, 

Sztojka-Bihari Renáta 5. e, Gencsi Emese 6. e, Vízkeleti Réka 7. e, Váradi Tamás 7. e, 

Kovács Vivien 8. e osztályos diákok voltak. Kőrösi Csoma Sándor életét, munkásságát 

feldolgozó megemlékezés az újonnan érkező elsőseinkkel megismertette, a régieknek 

felelevenítette, ki volt valójában a mi névadónk, és hogy méltán lehetünk rá büszkék.  

 

 
                                                                   Emlékműsor 

A versekből, prózából és dalokból összeállított előadás után eredményhirdetés 

következett. Ekkor került sor az előzőleg meghirdetett rajzpályázatok és versenymunkák 

értékelésére, illetve a 25 ötöst összegyűjtött tanulók neveinek megemlítésére, akiknek 

kitartó és példaértékű munkáját egy kirándulással jutalmaztuk. A versenyfeladatok 

eredménye: első helyezett Vízkeleti Réka 7. e, második helyezett Váradi Tamás 7. e és 

harmadik helyezett Ábrahám Máté 6. e osztályos tanuló lett.  
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                                                       Eredményhirdetés  

 

A rajzversenyt két korcsoportban hirdettük meg. Alsó tagozaton első helyezett Bőcs-

Kovács Renáta 4. e, második helyezett Ormos Elizabet Lili 2. e és harmadik helyezett 

Váradi Norbert 3. d osztályos tanulók munkáit találta zsűri a legjobbnak. Felső tagozaton 

első helyezett Horváth Bianka 5. e osztályos tanuló rajzát tartották a legjobbnak. Két 

második helyezett lett, Decsi Klaudia 5. e és Szabó Zsolt szintén 5. e, illetve harmadik 

helyezett Járóka Beáta 6. e osztályos tanuló munkáját értékelték a zsűri tagjai. Három 

különdíjjal jutalmazott munka is készült: Farkas Gyula 5. e, Daróczi Miklós 5. d és Nyírő 

Tamara 5. d osztályos tanulók rajzai.  

           
                                    A rajzpályázat munkái kiállításra kerültek 
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         Három tanuló érte el a példaértékűnek tartott 25 darab ötöst: Váradi Tamás 7.e, 

Vízkeleti Réka 7.e és Gencsi Emese 6.e osztályos tanuló, és elhangzott azon gyermekek 

neve is, akik közel állnak ahhoz, hogy elérjék a 25 darab ötöst. Kitartó munkájukat egy 

kirándulással jutalmaztuk. A Győrben megrendezésre kerülő „Művészetek Hete” című 

fesztiválra vittük el diákjainkat. A gyerekek megismerkedhettek a kézműves 

foglalkozások, mesterségek csínjával-bínjával, utána ők maguk is kipróbálhatták ezeket, a 

foglalkozásokat Korongozás, litográfia, rézkarc, grafika készítésére nyílott lehetőségük a 

vállalkozó kedvűeknek. A programok végeztével egy lovagi tornán vehettünk részt, 

amelyet a Borsos Miklós Múzeumban rendeztek meg a szervezők. A gyerekek nagyon 

élvezték az egész napos kirándulást, rengeteg új élményt szerezve tértünk haza. 

 

  
                                               Jutalomkirándulás képei Gy őrben 

 

A 25 ötös elérése nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen. Azért tartottuk fontosnak 

kiemelni azon tanulók nevét is, akik közel állnak hozzá, hogy ezzel motiváljuk, 

ösztönözzük őket a további sikeres munkára. Diákjaink így érezték, hogy folyamatosan 

figyelemmel kísérjük munkájukat és biztatni szerettük volna őket céljaik elérésében. Mert 

úgy gondolom, hogy a példamutatás nem csak egy pedagógus feladata, hanem a 

tanulótársaké is.  
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2. 2.  Kazinczy olvasási- és szépkiejtési verseny 

 

Tavasszal került megrendezésre a Kazinczy olvasási és szépkiejtési verseny, amelynek 

felelős vezetője Kovács Kinga volt. A 20 éves múltra visszatekintő verseny egyrészt a 

Kőrösi témahét első rendezvénye volt, másrészt része az iskola fennállásának 25. 

évfordulójára szervezett programsorozatnak is.  A megrendezéshez és lebonyolításhoz 

szükséges feltételeket pályázatok útján teremtettük elő. A kistérségben meghirdetett 

versenyen a város és a környező települések iskoláinak diákjai vehettek részt. A versenyző 

tanulókat egy iskolai szintű előselejtezőn választották ki, mielőtt összemérték tudásukat a 

többi iskola tanulóival. A legjobbak két korcsoportban versenyezhettek. Külön értékelték 

a harmadik és negyedik osztályosokat. A versenyre a gyerekek egy szabadon választott, 

leíró vagy elbeszélő részlettel készültek, majd az első forduló után egy kötelező szöveget 

kellett előadniuk. Idén a harmadikosoknak Nyírő József: Havasok könyve című 

olvasmányból A vihar című részt kellett felolvasni. A negyedikeseknek Fekete István: 

Barangolások című könyvéből az Éjfél az erdőn című részt választották a kötelező 

szövegként. A versenyen a következő tanulók értek el helyezéseket: 3. évfolyamon első 

helyezett Habodás Titanilla (Jókai Mór Általános Iskola), második helyezett Varga Gergő 

(Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola), harmadik helyezett Halász Tai (Váci Mihály 

Általános Iskola) és Tamás Renáta (Kodály Zoltán Általános Iskola) lett. Egy különdíjjal 

jutalmazott tanuló volt, Zsidek Bence (sárberki Általános Iskola). Negyedik 

osztályosoknál első helyezett Almer Borbála (Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola), 

második helyezett Dikasz Boldizsár (Váci Mihály Általános Iskola) és Sólyom Angéla 

(Herman Ottó Általános Iskola), harmadik helyezett Schatz Réka (Kodály Zoltán 

Általános Iskola) és Gnám Tamara (Sárberki Általános Iskola) lett. Ezen az évfolyamon is 

lett különdíjjal értékelt tanuló, Szilvási Andor (Bolyai János Általános Iskola).  

  
Megnyitó  
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A kötelező szöveget a tanulók öt percig olvasgathatják, majd elveszik tőlük, és már 

csak a versenyen láthatják újból, amikor a zsűrinek olvassák fel. 

 

 
A helyezést elért tanulók mindegyike jutalomkönyvet kapott a versenyen nyújtott 

teljesítményéért. 

 

Az ilyen versenyek nevelő hatása lenyűgöző és szükséges. Ugyanis, a mai 

multimédiákkal teli világunk kilöki magából a könyveket. Eltűnik az élményszerű olvasás, 

és gyermekeinkből is hiányzik a könyvek iránti érdeklődés. Ez a későbbiekben az értő 

olvasás gyengüléséhez, majd eltűnéséhez vezethet. Ezért van nagy szükség az ilyen 

versenyekre, amelyek még felhívják gyermekeink figyelmét arra, hogy olvasni jó. 

Véleményünk szerint, több ilyen jellegű programra, rendezvényre lenne szükség, amely 

még a könyvek iránti szeretetet táplálják a felnövekvő nemzedékben. 
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2. 3.  Kőrösi Gála 

2. 3. 1. Előkészületek 

 

A második félév kezdete egyben az előkészületek, kezdte is volt. Elkezdtük a 

meghívottak névsorának összeállítását, a meghívó elkészítését, az aula új dekorációjának 

alapjait, a dvdhez és az iskolatörténeti kiállításhoz a képek kiválogatását. A műsorok 

átgondolása és összeállítása is ebben az időszakban történt. Megkezdődött a próbák 

végeláthatatlan sora, amellyel a gyerekek és felkészítő tanáraik egyaránt csiszolták, 

tökéletesítették műsorszámaikat. A meghívó elkészítésénél arra figyeltünk, hogy az 

alkalomhoz illő, egyedi, igényes és sokatmondó legyen. Így született meg a megállapodás, 

hogy Tibet hegyeit ábrázolja, ami otthont ad a zanglai kolostornak, ahol „Kőrösi Csoma 

Sándor egy birkabundába burkolózva… reggeltől estig olvasott, tanult, tűz és világítás 

nélkül, olyan helyzetben, amely a legtöbb embert kétségbeesésbe űzte volna, negyvenezer 

tibeti szót gyűjtött össze és szedett sorrendbe.”  

A meghívó elkészültében, és végleges formájának elnyerésében közreműködtek: 

Mózes Gáborné, Tomkóné Ujvári Zsuzsanna, Henzer Zsuzsanna, Bodri Andrea és Kalmár 

Petra. 

     
 

A meghívott vendégeink száma közel háromszáz fő volt. Köztük voltak a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói, a polgármester, az alpolgármester, jegyző, aljegyző, 

irodavezetők, a város vezetői. Továbbá a város közoktatási intézményeinek vezetői, 

nyugdíjas és régen itt dolgozó pedagógusok, közalkalmazottak, támogató szülők, diákok, 

szponzorok. Értesítettük a helyi sajtót az eseményről, illetve szeretettel láttunk minden 

kedves érdeklődő diákot, szülőt, hozzátartozókat, akik az ünnepi gála műsoraira voltak 

kíváncsiak.  
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2. 3. 2. Műsorszámok válogatása 

 

A gála megrendezése mindig a legnagyobb program a tanév során. Az idei még a 

többit is felülmúlta negyed évszázados évfordulójával. A készülődés már hónapokkal 

megelőzte a gálát. Az osztályok egy-egy műsorszámmal akarták megajándékozni az iskola 

meghívott vendégeit és a látogatókat. A műsorok válogatása során próbáltunk arra 

figyelni, hogy az iskola sajátosságait, az általunk elért eredményeket és sokszínűségünket 

vigyük színpadra. A műsort tekintve prózai, idegen nyelvi és zenés-táncos blokkokra 

osztottuk. Az előadások összeválogatásáért Kulcsár Nóra volt a felelős. A próbák 

sokasága tette lehetővé, hogy egy színvonalas programcsoporttal tudtuk megajándékozni 

vendégeinket.   

 

2. 3. 3. Iskolatörténeti kiállítás 

 

A Kőrösi témahét és a gála egyik állomása, az iskolatörténeti kiállítás volt. A kiállítás 

megszervezését Gutyán Ágnes vállalta. Úgy képzeltük el, hogy a paravánokra függesztett 

képek a régmúlttól haladva, egészen jelenünkig bemutatja iskolánkat. Azt, hogy honnan 

indult és hová érkezett, milyen változások történtek, milyen eredményeket értünk el, 

milyen szakkörökből, sportkörökből válogathattak, válogathatnak diákjaink. A fényképek 

között szerepeltek a régi és az újabb kirándulások képei is. A diákönkormányzat által 

szervezett utak mindig népszerűek, az ott készült képekből is raktunk ki néhányat, a 

teljesség igénye nélkül. Betekintést nyerhettünk a DÖK által szervezett iskolai programok 

közé is, illetve az iskolánkban működő tanulószobás és napközis foglalkozások életébe. 

Láthatjuk, milyen híres emberek látogatták meg iskolánkat és hagytak itt, egy életre szóló 

emléket. Az idegen nyelv és informatikaoktatás sajátosságairól is találhatunk képeket. A 

régen és a közelmúltban elballagott kőrösis diák megtalálhatja magát a nyolcadikos 

tablóképeken. A fényképek mellett régi, iskolában használatos eszközökkel is bővítettük, 

színesítettük a gyűjteményünket.  
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                     A kiállítás a gála ideje alatt a folyosón volt megtekinthető 

 

     
                                     A gála után a kiállítás számára berendezett terem 

 

 

     
                                 A képeket tárgyakkal is kiegészítettük 
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A kiállítás mindenki számára elérhető a mai napig, ugyanis egy erre a célra 

berendezett tanteremben állítottuk fel a kiállítótermet, amelyet a gálán nyitott meg 

iskolánk vezetője Mózes Gáborné.  

A tárlat jó lehetőséget biztosít a nosztalgiára, emlékek felidézésére, egy jóízű 

beszélgetésre. Ugyanis egyszerre szól felnőttekhez, gyermekekhez, illetve az azóta, 

felnőtté vált gyermekekhez.   

 

2. 3. 4. Fafaragó kiállítás 

 

Iskolánk sajátosságai, közé tartozik, a már 25 éve működő fafaragó szakkör. Ennek 

vezetője Barcsik Tibor. Tibi bácsi az iskola oszlopos, alapító tagja. Őt mindenki ismeri és 

elismeri az iskolában. Munkái bámulatosan szépek, kitartásról, precizitásról, türelemről és 

szakmai kiválóságról árulkodnak. A már 25 éves múltra visszatekintő szakkör, rengeteg 

fiúnak adta át a fa megművelésének szeretetét. Tibi bácsi türelméről és szakértelméről 

árulkodik a gálán megnyitott fafaragó kiállítás, ahol egyaránt megtekinthető volt Barcsik 

Tibor munkáinak gyűjteménye, és a keze alatt dolgozó tanulók munkái. A vendégek, 

szülők megcsodálhatták, e gyönyörű alkotásokat, amelyeket gyermekeik, iskolánk tanulói 

készítettek 
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Az iskolánkban több helyen is megtalálható Tibor bácsi munkájának egy-egy 

kiválósága. Az aulában található kopjafa és Kőrösi emléktábla, illetve a főbejáratnál 

található székely kapu szintén az ő keze munkáját dicséri. Az évfordulóra is kapott az 

iskolánk egy gyönyörű ajándékot, Tibor bácsi elkészítette a Kőrösi díjasok nevét 

felsoroló, fából faragott táblát, amelyet Kőrösi Csoma Sándor domborműve díszít. A 

Kőrösi díjat minden évben egy pedagógus és egy diák kaphatja meg, kiemelkedő 

munkájáért, kitartásáért, az iskoláért végzett munkájáért, illetve kiváló tanulmányi 

eredményéért. A díj megszerzése rengeteg munkát igényel és csak a legjobbak kaphatják 

meg. A Tibor bácsi által faragott emléktáblán, méltó helyen vannak az erre érdemes 

kollégák és diákok nevei.   
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               A Kőrösi díjas tanárok és tanulók számára készített emléktábla 

 

2. 3. 5. Az iskola új díszei 

 

A 25 éves évforduló alkalmából az aulába új dekorációt terveztünk. Ennek 

megvalósítására vállalkozott Arató Mónika, Tomkóné Ujvári Zsuzsanna, Henzer 

Zsuzsanna és Kalmár Petra. Az elképzelések megvalósítása hosszú folyamat volt. Az régi 

dekoráció (egy repülős maci) lekerült és helyére csillogó, vidám, színes szitakötő 

kompozíció került. 
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Az aula galériájára pedig egy Kőrösi életét bemutató fotósorozat került, amely 

születésétől haláláig mutatja be a székely-magyar tudós életét. A posztereket az 

időtállóság miatt rétegelt lemezekre ragasztottuk fel és damillal rögzítettük az erkélyek 

különböző pontjaira. Az időrendiséget megtartva a képek nézői előtt megjelenik Kőrösi 

élete és útja. 

   
             K őrösi szülőháza                        Csoma Sándor                             Tibet  

 

 

 

           
A  zanglai kolostor, Kőrösi szobája  Dombormű munkásságáról        tibeti szótár 

 

 

 

                             
                           Kőrösi szobor                                       síremlékének plakettje 
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                                  Az iskolánkban elhelyezett képek 

 

 

 

2. 3. 6. Gála 

 

A rengeteg szervezés és előmunkálat után elérkezett a gála napja. A főszervezők 

Kulcsár Nóra, Henzer Zsuzsann és Kalmár Petra voltak, a narrátori szerepet, illetve a 

műsorok összekötését Kovács Kinga vállalta el. A gála nyitóműsora a Kőrösi emlékműsor 

volt. Egy rövid színdarab formájában emlékeztünk meg névadónk, Kőrösi Csoma Sándor 

életéről. A műsorban felső tagozatos diákjaink vettek részt. Szereplők: Kovács Vivien 8. 

e, Veszprémi Viktor 8. d, Váradi Tamás 7. e, Nyvelt Patrik 7. e, Pánczél Andrea 7. e, 

Takács Erik 7. e, Partali Alex 7. e, Laskai Dániel 6. e és Puchler Tibor 5. e osztályos 

tanulók voltak. Az előadásban szereplő összekötő dalokat Batta Nárcissza kolleganőnk 

válogatta össze, amelyet Delbóné Ács Katalin és a felsős tanulók  adtak elő. A gyerekek 

előadása méltó kezdés volt e jeles esemény megnyitására.  
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Részletek a színdarabból 
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A műsor végén közösen énekeltük el a Székely himnuszt. 

 

A nyitóünnepség után a köszöntők következtek. Az intézmény vezetője Mózes 

Gáborné, köszöntötte a meghívott vendégeinket és látogatóinkat, felelevenítette az elmúlt 

25 év egy-egy fontos eseményét az iskola történetéből. Külön kiemelte az alapító 

pedagógusokat és munkatársakat is, az intézmény első igazgatónőjét, nyugdíjas 

kollégáinkat, illetve azokat a jelenleg is dolgozó kollégákat, akik immár 25 éve tagjai a 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tantestületének. Külön köszöntötte Barcsik Tibort 

–Tibi bácsit – iskolánk gondnokát, ill. Szabó Lászlónét - Ica nénit -, aki szintén 25 éve 

iskolánk védő nénije. Munkájukat igazgatónk egy-egy csokor virággal köszönte meg.  

 

              
                 Ünnepi köszönt ő           Nyugdíjas pedagógusok köszöntése 
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                                         Nyugdíjas pedagógusok köszöntése 

 

Ezután Mózes Gáborné az intézményvezető, megnyitotta az iskolatörténeti kiállítást és 

felavatásra került a Tibor bácsi által készített emlékmű. 

 

 
                      K őrösi díjas tanárok és diákok emléktáblájának felavatása 

 

A város nevében Bencsik János polgármester úr mondott ünnepi köszöntőt, amelyben 

azokról a célokról beszélt a gyerekeknek, amiket ők is maguk elé tűzhetnek, ha példát 

vesznek az iskola névadójáról és az itt dolgozó pedagógusokról.  
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                                              Bencsik János polgármester beszéde 

 

Takács Péter képviselő úr 250 ezer forintot ajánlott fel, hogy az informatikatermeket 

légkondicionálóval láthassuk el. Ezt követően a közoktatási intézmények vezetői 

köszöntötték fel a 25 éves iskolát.  

 

 
                                    Az intézményvezet ők köszöntője 
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A köszöntők után a gyerekek produkciói következtek. Ők ezzel ajándékozták meg az 

iskolát és a közönséget. Az ünnepi gála nyitóműsora régi diákokból álló táncegyüttes volt. 

Modern zenére begyakorolt tánckoreográfiát adtak elő.  

 

 
                              A koreográfiát a lányok maguk találták ki  

 

Utánuk következett az ötödik évfolyamosok angolcsoportja.  

 

         
Ők egy játszótéri jelenetet mutattak be. Vidám műsorukat angol nyelven adták 

elő 
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A zenei és angol blokk átmenetét képezte Batta Nárcissza tanárnő és a nyolcadikos 

lányok közös produkciója, melyben egy ABBA számot énekeltek el. 

 

 
             Az ABBA örökzöld slágerei mindig jó hangulatot teremtenek 

 

A zenei résszel folytatódott a műsor. Az alsósok furulya szakkörön szerzett tudásukat 

mutathatták be a közönségnek. Kis furulyásaink egy magyar népdalokból álló dalcsokrot 

adtak elő. Az előadásukat a harmadik évfolyamosok kórusa követte, akik kapcsolódva a 

furulyásokhoz, szintén magyar népdalokkal kápráztatták el a vendégeket. Az előadásuk 

tetőpontja a kánon éneklés volt. Majd ezután a Hanzi testvérek folytatták a sor. Az ötödik 

osztályos Hanzi Dorina és Hanzi Adrián, csellón játszottak nekünk egy dalt. 

 

 
                     A gyerekek és hangszereik csengő hangja betöltötték az aulát 
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A prózai részt a hatodik évfolyamos tanulók vállalták. Ők mulatságos ellenőrző 

bejegyzésekkel szórakoztatták a közönséget..  

 

 
                               Vicces el őadásuk jó kedvre derített mindenkit. 

 

A nyolcadikosok táncát, amelyet a farsangi bálra tanultak be, most újból bemutatták, 

ugyanakkora sikert arattak. A koreográfiát maguk találták ki és gyakorolták be.  

 

 

 
A néhai, nagy sikerű popsztár Michael Jackson egyik közismert számára 

mutatták be táncukat, ami nagy sikert aratott. 
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Legifjabb kőrösisek, az elsős tanulóink is bemutatták produkciójukat. Ők is 

szorgalmasan gyakoroltak, hogy megajándékozhassák az iskolát és a közönséget. 

Előadásuk példaértékű volt. Az elsősök egy kompetencia alapú programcsomag játékos 

modulját vitték színpadra. A többnyire képességfejlesztő játékokból válogatott bemutató, 

nagy odafigyelést és komoly koncentrációt igényelek a kicsiktől.  

 

      
Ezeket a „játékokat” nap, mint nap gyakorolják a tér- és irányérzékelés 

kialakítására. 

 

Végül, de nem utolsósorban, egy zenés-táncos produkcióval zárult a műsor. A 

harmadikosokból, negyedikesekből, ötödikesekből és hetedikesekből álló tánccsoport 

Mary Poppins közkedvelt számára adtak elő egy vidám, táncos műsort. 

 

 

          
                                          A „mi” kis kéménysepr őink 

 

Amikor az utolsó műsorszám is véget ért, jött a finálé, a gyermekek számára 

tartogatott meglepetés. Hiszen őket még nem említettem, pedig ők voltak ennek a 

délutánnak a főszereplői. Róluk sem feledkeztünk el. A tantestület is készült 

meglepetéssel számukra és a 25 éves évfordulóra. A műsorok után az aula elcsendesült és 
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felcsendült a tanári kórus. A jól ismert Halász Judit „Boldog születésnapot” című számát 

énekelték el, kicsit átformálva. Eközben betolták a százszeletes tortát, amelyen nagy, 

viaszból kiöntött 25-öt formáló gyertya égett, a gyerekek nagy örömére.  

 

        
Amikor a tanári kórus elénekelte a dalt, utána felvágták a tortát a tanulóknak, akik 

jóízűen elfogyasztották. Ezzel az örömteli eseménnyel, jó hangulatban zárult a gála. A 

látogatók a műsorok végén, nem csak egy életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak, 

hanem mindenki kapott ajándékba egy dvd-t, amelyet külön erre a 25 éves évfordulóra 

készítettünk el. 

 

 
Vendégeink 
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Miután látogatóink elmentek, meghívott vendégeinket egy kellemes állófogadásra 

invitáltuk meg az intézmény ebédlőjében. 

A gála nagyon jól sikerült a programok sokszínűsége, vidámsága ránk és vendégeinkre 

is átragadt. Büszkék voltunk tanítványainkra és nagyon örültünk, hogy a rengeteg munka 

meghozta gyümölcsét. Ekkor éreztük igazán, hogy a sok, véget nem érő próba nem volt 

hiábavaló.  

 

2. 3. 7. Állófogadás 

 

Az állófogadás Takács Péter önkormányzati képviselő úr pohárköszöntőjével 

kezdődött. Mózes Gáborné iskolánk vezetője szervezte meg ezt a kötetlen együttlétet. Az 

elsődleges célunkat, hogy mindenkinek egy életre szóló élményt jelentsen ez az ünnepség, 

véleményünk szerint, sikerült megvalósítani.  

 

 
Az állófogadás 
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2. 4. Európa uniós vetélkedő 

 

Az Európa uniós vetélkedő megszervezése is a Kőrösi hagyományaihoz tartozik. 

Immár negyedik éve ad otthont a mi iskolánk ennek, a megyei szintű versenynek. A 

verseny szervezője Kalmár Mária. A verseny támogatói, szponzorai a EuropeDirect Fejér 

megyei irodájának tatabányai képviselete, illetve a Északdunántúli Vízmű Zrt. volt. 

Sajnos elmondható, hogy a magyar emberek többsége igen keveset tud az Európai 

Unióról, annak tagországairól, lehetőségeiről, jelképeiről. A vetélkedő elsődleges célja, 

hogy a tanulókat új és friss információkhoz jutassa. A törzsanyagot meghaladó, szélesebb 

ismereteket igénylő verseny a megyében lévő általános iskolák hetedik, nyolcadik 

évfolyamos tanulóinak volt meghirdetve, de részt vehettek a gimnáziumok hetedik, 

nyolcadik évfolyamosai is. Az iskolánkban megrendezésre kerülő vetélkedőt két, 

levelezős forduló előzte meg. Az előselejtezőn 12 csapat jutott tovább. A csapatok 

négyfős, évfolyamvegyes diákokból álltak, akik választott neveikkel nevezhetnek a 

versenyre. Az idei 12 legeredményesebb csapat most is nálunk mérhette össze tudását. A 

megrendezés a tantestület közös munkájával történt.  

A döntőre a felkészítő tanárok kíséretével érkeztek meg a tanulók. A megnyitó és a 

rövid ismertető után kezdődött a verseny, amely két helyszínen zajlott.  

  

 

 
A megnyitó 
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Az iskola könyvtárát és ebédlőjét rendeztük át a vetélkedő szabályai szerint. Hat-hat 

feladat megoldására volt lehetőség a helyszíneken, és egy feladat megoldására 10 percük 

volt a tanulóknak. Utána a csapatok helyszínt váltanak, cserélnek, míg minden csapat, 

minden feladatot el nem végez. Az alábbi képek az első helyszínen, vagyis a könyvtárban 

készültek. 

 

       
A feladatok kidolgozásánál figyelembe vettük, hogy a megoldáshoz csapat minden 

tagjára szükség legyen. 

        
Egy-egy állomáson az internet segítségével dolgozhattak a tanulók. 

 

        
Sokszor csapattagok nem értettek egyet egymással, és próbálták meggyőzni egymást. 
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Amikor a hat csapat végzett a könyvtárban, mehetett a következő helyszínre, az 

ebédlőbe, míg, akik az ebédlőben kezdtek, jöttek a könyvtárba.  

 

 

        
Az ebédlőben is lázas munka folyt. 

 

 

       
Minden állomásnál egy felügyelő tanár magyarázta el a feladatot a gyerekeknek. 
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A feladatok megoldása utána a felügyelő tanárok az eredményeket összesítő lapra 

vezették fel a csapatok által elért pontokat. A vetélkedő végén az összesítés után, az 

eredményhirdetésre az aulában került sor. Minden résztvevő csapat kapott ajándékot, illetve 

az első három helyezetnek értékes csomagot állítottak össze a verseny szponzorai. 

 

 

   
Az eredményhirdetés az aulában 

 

Az első helyezett a „Váci uniós” (Váci Mihály Általános Iskola), a második helyezett 

a „EU-s kiscsillagok” (Arany János Művészeti Általános Iskola) és harmadik helyezett a 

„Valahol Európában” (Bárdos László Gimnázium) elnevezésű csapat lett.  

A gyerekek nagyon élvezték a játékos vetélkedőt. Látszott rajtuk, hogy alaposan 

felkészültek a versenyre és komolyan vették a megmérettetést. Ezek a feladatok túlhaladtak az 

iskolában tanult törzsanyagon, ezért nem volt elég a tankönyvet elolvasni. Ezzel az volt 

célunk, hogy bővítsük a tanulók ismereteit. Szerintünk fontos, hogy a felnövekvő nemzedék, 

ismerje az Európai Unió tagállamait, az ott élő embereket, azok szokásait, sztereotípiáit, az 

Unió működését, felépítését, intézményeit, illetve a benne rejlő lehetőségeket. Így a 

felkészülés kapcsán, az előselejtezők feladatait úgy válogattuk össze, hogy a tanulók 

megismerjék az Európai Unió kialakulását, az „Európai gondolat” megszületését, tisztában 

legyenek az unió jelképeivel a tagországok feladataival illetve, hogy tudjanak tájékozódni a 

térképen és térkép nélkül. Ezek az ismeretek mind a tanulók javát szolgálják. 

 

 

 

 

 



 36 

2. 5. Népdaléneklési verseny 

 

 A népdaléneklési verseny az iskolánk egyedülálló programját képezi a városban. A 

Kőrösi témahét keretein belül szervezett verseny felelőse Delbóné Ács Katalin volt. Ezt a 

versenyt immáron ötödik éve rendezi meg az iskolánk. Először csak a kertvárosi iskoláknak 

hirdettük meg, majd a nagy érdeklődésre való tekintettel városi szintre bővült.  

 A résztvevők általános iskola negyedik, ötödik és hatodik osztályosai lehetnek. Az 

egyetlen feltétel, hogy ne tagozatos tanulók vegyenek részt a versenyen, hanem olyanok, akik 

szeretnek énekelni. A kötelező dal eléneklése után, amely idén a Komáromi kisleány című 

népdal volt, a versenyzők egyénileg éneklik el, az általuk és a felkészítő tanárok által 

összeállított dalcsokrot, amely három magyar népdalt tartalmazhat. A felkészítő tanárok 

elmondása szerint, úgy válogatják össze a dalokat, hogy azt a tanulók szeressék, mert csak így 

tudják szívből énekelni. A megnyitót az iskola furulya szakkörösei kezdték és utána a zsűri 

elnöke köszöntötte a versenyzőket. 

 

      
 

A zsűri tagjai a népzenét szerető kollégák voltak. A köszöntő után feszültségoldás érdekében 

közösen énekeltek. A tanulókat évfolyamonként hallgatták meg, idén a hatodikosokkal 

kezdték a sort. A versenyzők sorszámot húztak és ennek megfelelően kerültek sorra. 
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Az elején mindenki nagyon izgult 

 

Majd egymás után egyesével adták elő a választott dalcsokrot. Voltak visszatérő versenyzők, 

illetve fiúk is részt vettek a rendezvényen, aminek a zsűri külön örült. 

 

 

        
A hatodik és negyedik évfolyamosok 

 

 

Az előadások végeztével a zsűri tagai visszavonultak, hogy meghozzák az igen nehéz 

döntést. Amikor elkészültek, megkezdődött a díjátadó. A negyedik évfolyamon első helyezett 

Füstös Dávid, második helyezett Balázs Ágoston, harmadik helyezett Jaworski Mirella lett. 

Két különdíjat is kiosztottak: Sólyom Angéla és Verli János előadását díjazták. Az ötödik 

évfolyamon csak első és második hely született. Első helyen Bogyó Kinga, második helyen 
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Orsós Beáta végzett. A hatodikosoknál első helyezett Salamon Réka, második helyezett 

Pásztor Rebeka és harmadik helyezett Csordás Lívia lett. Füstös Johanna előadását szintén 

különdíjjal jutalmazta a zsűri. Zárásképpen még egyszer felhangzott egy közös ének. 

 

        

         
A díjakat iskolánk vezetője Mózes Gáborné adta át a helyezést elért tanulóknak 

 

 Ennek a versenynek a célja legtágabb értelemben a zene, ezen belül is a népdalok 

szeretete. A zenei nevelés nagyon fontos minden korosztály számára. A gyerekeket 

élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. Fejleszti a gyerekek hallását, ritmusérzékét, emlékezetét és alkotókedvét. A 

zenei nevelés elsősorban az érzelemre hat, de egyidejűleg az értelemre is. Az együttlét társas 

örömet is jelent és fejleszti a muzsika iránti fogékonyságot. A meghallgatott élő zenei 

szemelvények felébresztik a gyerekek érdeklődését, alapot adnak a zenei műveltség 

továbbfejlesztéséhez. Ez az érdeklődő fogékonyság kapcsolódik a természet és a társadalmi 

környezet minden formájához, annak megfigyeléséhez. A dallamok által nyújtott élmény 

serkenti a gyerekek kíváncsiságát, alkotókedvét, miközben fejlődik emlékezetük, képzeletük. 

A legtöbb ember egyetért abban, hogy a zene fontos szerepet játszik az életünkben. Kodály 

Zoltán adta meg azokat az irányelveket, melyeket a zenei nevelésben követnünk kell ahhoz, 
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hogy a gyermek zenét élvező, -értő, -művelő felnőtté váljon. „ A zene hatása olyan 

emberformáló erő, mely kihat az egész személyiségre.” Szinte nincs, aki ne kedvelné a 

muzsikát, ne hallgatna valamilyen zenét, minden nap. Van akit kikapcsol, van akinek a 

feszültségét vezeti le, felvidítja, vagy épp gondolatokat ébreszt benne. Ilyen fontos 

irányelveket követve, arra kell buzdítanunk tanulóinkat, hogy minél többször vegyenek részt 

ilyen jellegű versenyeken és ne csak versenyzők legyenek, hanem élvezzék is, amit csinálnak. 

 

3. Értékelés 

 

 A tavaszi időszakra tervezett Kőrösi témahét programcsomagjának minden elemét 

sikerült megvalósítani. Köszönhető ez annak az alapos tervezésnek, precíz előkészületi 

munkának, ami szeptemberben kezdődött, a folyamatos próbáknak, a segítő kollégáknak, 

szponzorainknak és természetesen intézményünk vezetőjének, Mózes Gábornénak. A projekt 

sikerességét a felelős tanárok és a résztvevő tanulók együttes, közös munkája adta. A 

munkafolyamat egyes részeinek felosztása minden napra ígért tennivalót. A projekt tervezése 

és végrehajtása rengeteg munkát igényelt. Minden egyes elkészült feladat után következett a 

ráépülő, melyekből összeállt az egész. A projekt kapcsán nem csak az iskolánk lett 

gazdagabb, hanem mi is. Szorosabbra fűzte a tanárok és diákok közötti viszonyt. A sok együtt 

töltött idő alkalmat biztosított arra, hogy jobban megismerjük tanulóinkat, illetve ők is minket. 

A programok sikere rajtuk is múlott, ezt a felelősséget ők is érezték, amely jó alkalom volt 

arra, hogy a gyermekek elsajátítsák a felelősségtudatos magatartás alapjait. Pedagógiai 

szempontból is értékes volt a projekt. Fontos szerepet játszott a bevezetőben említett 

hagyomány- és értékőrző szemlélet kialakításában, az olvasás szeretetében, az emlékezet 

fejlesztésében, az általános műveltség bővítésében. Alkalmat biztosított a szereplésre, az 

önkifejezésre, erősítette az összetartozás érzését.  

 A programokkal sikerült életre szóló élményt nyújtanunk a gyerekeknek, meghívott 

vendégeinknek, kollégáknak, illetve más iskolák tanulóinak, tanárainak. Eredményként 

könyvelhető el, hogy mivel rendezvényeink többsége városi, illetve megyei szintűek voltak, a 

projektbe sikerült a környék iskoláit is bevonni. Így nemcsak a mi iskolánknak, hanem más 

közoktatási intézménynek is szólt ez a témahét. Ezáltal ők is részesei lehettek az általunk 

végzett munkának.  

 A programok zökkenőmentesen zajlottak. Mindenki tudta, hogy mi a dolga, mit kell 

tennie. A felelős kollégáknak külön köszönettel tartozunk, amiért ilyen jól megszervezték az 

általuk elvállalt rendezvényt. Hálásak vagyunk szponzorainknak, akik belénk vetett 
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bizalmuknál fogva támogatták iskolánkat. A támogatások legkülönfélébb formáját említhetjük 

meg. Kaptunk könyveket, naptárakat, tollakat, képeket, képek előhívását és nagyítását, 

virágokat a dekorációhoz, cd-ket és pénzt is. Ezek garantálták a témahét sikerét, amelyek 

nélkül nem is jöhetett volna létre ez a projekt.  

Rendezvényeinken, a részvevőket minden alkalommal megvendégeltük, a 

helyezéseket elért tanulók könyveket és egyéb értékes ajándékot vihettek haza, a különdíjjal 

értékelt versenyzők is tárgyi jutalmat kaptak, a felkészítő tanárok munkáját virággal 

köszöntük meg. Úgy gondolom, hogy vendéglátásunk kifogástalan volt. Ezt a lezajlott 

versenyek visszajelzései után írjuk le ilyen magabiztossággal.  

 A tavasszal lezajlott Kőrösi témahét az iskola minden tagjának rengeteg tennivalót, 

programot és élményt jelentett, amelyet a jövőben az emlékek tartanak majd életben. 

Mindegyikünk gazdagodott valamivel. Az összefogás, a kitartás és a szorgalom meghozta 

gyümölcsét. Széchenyi István idézetével zárjuk beszámolónkat:  

 

 

„ Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

 

 

 

 

 

  


