
Oldal 1 / 3 
 

Észak-Macedón partnereink látogatása iskolánkban 

A szeptember végi Észak-Macedón szakmai utunk viszonzásaként balkáni  

partnereink jöttek hozzánk, hogy az ERASMUS+ projekt keretében 

ismerkedjenek a magyar oktatás helyzetével, iskolánkkal, illetve a nálunk 

folyó speciális kerékpáros oktatással.  

November 7-én, hétfőn reggel 8 órakor érkezett  meg a 8 tagú küldöttség 

iskolánkba. Az időjárás már igencsak zordra váltott, de a viszontlátás öröme, 

illetve a kellemes környezet feledtette a kinti hűvösséget. 

Az angol volt a közös nyelvünk itt is, ugyanúgy, mint a kinti 

találkozásunkkor.  

Tájékoztattuk egymást az eltelt egy hónap eseményeiről, illetve beszélgettünk 

a biztonságos kerékpározás oktatásának tapasztalatiról. 

Kérésükre körbe vezettük vendégeinket iskolánkban. Miután normál tanítási 

nap volt ez tanulóink számára, így néhány percre benéztünk minden 

osztályunk tanórájába. Nagyon tetszett nekik a modern iskolaépület, a sok 

kreatív dekorációkkal úgy a tantermekben, mint a közösségi tereinken. 

Lelkesen fényképeztek minden dekorációt és épületrészt, de természetesen a 

tanulók és az iskolai dolgozók személyiségi jogait messzemenően figyelembe 

kellett venniük, így őket csak hátulról kaphatták lencsevégre. 

Felsétáltunk a Napsugár Óvoda ebédlőjébe is, illetve elismerően szóltak a 

napelemes rendszerről is. 

Visszatérve az iskolába két kerékpáros bemutató foglalkozáson vehettek 

részt macedón partnereink. Az említett zord időjárás miatt az eredetileg 

tervezett kinti helyszín helyett a tornaterembe kellett húzódnunk. Először 

Bánhidi Mónika tanárnő tartott bemutatót az ötödikesek egy csoportjával, 

majd jómagam következtem egy elsősorban a kerékpározás technikájával, 

illetve a váltóhasználat és közlekedésbiztonsági feladatok bemutatójával, 

amelynél  11 nyolcadikos tanuló volt a partnerem.  

Klement János polgármester úr tájékoztatta vendégeinket Csomádról, a 

település múltjáról és jelenéről, valamint a község modern óvodájának és 

iskolájának építési körülményeiről. Érdeklődve hallgatták a településvezető 

tájékoztatóját és elismerően szóltak az előrelátó kezdeményezésről, hogy 

Csomád modern bölcsödével, óvodával és iskolával csábította ide a 
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kisgyerekes családokat, ezáltal biztosította és biztosítja a község 

felvirágoztatását.  

Búcsúként a  Dunakeszi Tankerületi Központ, valamint az Önkormányzat 

ajándékcsomagját adtuk át vendégeinknek, mely tartalmazta a Csomádi 

Hírharang októberi számát is, melyben képes tudósításom olvasható az 

Észak-Macedón látogatásunkról. Viccesen jeleztem is nekik, hogy tanuljanak 

meg magyarul, így el tudják majd olvasni azt a cikket…. 

A látogatás zárásaként közös csoportképre álltunk össze. 

Igen tartalmas és jóhangulatú szakmai délelőttöt sikerült megvalósítani ezen 

a napon. Vendégeink is örömüket és köszönetüket fejezték ki, hogy ilyen 

gazdag élménnyel utazhatnak haza! 

Köszönet Abelovszky Tamásnak a VUELTA SE vezetőjének, hogy 

magyarországi iskolaként bevont minket ebbe a projektbe! 

         Varga László 

         intézményvezető 

 
Klement János polgármester úr tájékoztatója 
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Részlet a szakmai bemutató foglalkozásból 

 

 
A búcsúzáskor készült csoportkép 


