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Éves beszámoló a TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-102 számú projekthez kapcsolódóan 

 

A Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület  

és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola a  

Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a hagyományok mentén című projekt  

fenntartási időszakában végzett tevékenységéról a 2016/2017-es tanévben. 

 

Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület, záró szakmai beszámolójában és 

a záró helyszíni ellenőrzés folyamán benyújtotta azt a dokumentumot, mely az Jászsági 

Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület által fenntartott iskola megszüntetését 

mondja ki. Ezzel egyidőben nyújtotta be az együttműködésről szóló dokumentumot, melyet a 

Harmónia Alapfokú Művészeti Iskolával kötött a fenntartási időszak végéig. Az említett 

együttműködésben a Harmónia művészeti iskola diákjai és a Bíborka művészeti iskola diákjai 

a kedvezményezettek a fenntartási időszakban. 

 

A 2016/2017-es tanévben közös művészeti program szervezése zajlott 2017. március 24–én 

Hevesen. 

A Víz Világnapja rajzpályázat elnevezésű program Hevesen, az Eötvös József Református 

Oktatási Központban került megrendezésre. 

A rendezvényeknek kiváló helyet biztosító aula egyéb kiállításoknak is folyamatosan helyet 

ad.  

A rajzpályázat pályázati kiírása 2017. január 28-án megtörtént. Ezután vártuk a két 

intézményből a gyerekek rajzait, de széles körre kiterjesztettük a pályázati felhívást, hogy más 

oktatási-nevelési intézmények is részt vehessenek a rajzversenyen. A versenyt négy 

korcsoportban hirdettük meg. A pályázati rajzok beérkezését 2017. március 3-áig vártuk. 

Nagy örömünkre nagyon sok alkotás érkezett, a két művészeti iskola telephelyeiről, valamint 

külsős iskolákból: 19 intézményből összesen 597 rajzot kaptunk.  

Az 1-2. osztályos korcsoportban 218,  

a 3-4 osztályos korcsoportban 179,  

az 5-6. osztályos korcsoportban 120, 

a 7-8. osztályos korcsoportban 80 darab  alkotást kaptunk. 
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A zsűri munkáját Halassy Csilla szobrászművész vezette. 

A bíráló bizottság döntése értelmében korcsoportonként 5 helyezést adtunk ki. A diákokat, 

pedagógusokat, intézményeket értesítettük a díjkiosztó ünnepségről. 

A díjkiosztó ünnepség és a kiállítási program során Erdészné Turcsányi Katalin volt 

projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és a meghívott vendégeket. 

Köszöntőjében kiemelte, hogy a víz világnapja alkalmából rendezik megprogramot. 

 

A díjkiosztó ünnepség és a kiállítás a hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ 

aulájában zajlott. Az ünnepségen a pályázatot kiíró intézmények vezetői, a nevelési-oktatási 

intézmények és szervezetek vezetői és képviselői is jelen voltak, valamint Heves város 

polgármestere. 

 

Heves, 2017. november 8. 

       

 

        Halassy Csilla s.k. 

        kedvezményezett 
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Melléklet 

1. Pályázati felhívás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület 
5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 78. 

Adószám:18839708-1-16 
tel: 06-36/57-446-007 

website: www.napsugariskola.hu 
email: iskolanapsugar@gmail.com 

4 

 

 

 

Melléklet 

2. Meghívó 
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Melléklet 

3. A rendezvény forgatókönyve, beszéd 

 

Víz Világnapja Rajzpályázat 

2017. március 24. 14.30 

EJROK-Heves 

 

Tisztelt Meghívott Vendégeink! 

Tisztelt Jelenlévők! 

Kedves Kollégák, Szülők! 

Kedves Gyerekek, Alkotók!  

 

A víz világnapja alkalmából tartandó rendezvényünkön a Harmónia Alapfokú Művészeti 

Iskola vezetősége és pedagógusai nevében, a Jászsági Waldorf Napsugár Óvodáért és 

Iskoláért Egyesület nevében, valamint a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola nevében 

tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt!  

Erdészné Turcsányi Katalin vagyok ennek a rajzpályázatnak a gazdája.   

Külön köszöntöm 

Ballagó Zoltán urat a KLIK Egri tankerületének vezetőjét 

Sveiczer Sándor urat Heves város polgármesterét, 

Halassy Csilla szobrászművészt, a Jászsági Waldorf Napsugár Óvodáért és Iskoláért 

Egyesület elnökét, 

dr. Ódor Klárát, a Harmónia AMI igazgatónőjét, 

Gacsályiné Verécze Hajnalkát, a Bíborka AMI igazgatónőjét, 

Bódor Istvánnét, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatónőjét 

Együd László urat, az EJROK igazgatóját. 

 

Március 22-e a víz világnapja 1993 óta, az ENSZ közgyűlésének 1992-es határozata 

értelmében. Az ünneplés célja, hogy felhívja a kormányok, szervezetek és magánszemélyek 

figyelmét a víz kiemelten fontos szerepére életünkben, valamint arra, hogy óvjuk és védjük 

környezetünket, s ezen belül Földünk felbecsülhetetlen értékét, a vízkészletet. A víz világnapja 

alkalmával a megszokottnál is több figyelem irányul ember és víz évmilliókra visszatekintő 

kapcsolatára. 

 

A jelen rajzpályázat kiírói - mint a környezettudatosság mellett elkötelezett intézmények -, a 

víz világnapjához kötődően írtak ki rajzpályázatot, és az alkotásokból kiállítást szerveztek. Az 

alkotók rajzait az Eötvös József Református Oktatási Központ aulájában mutatjuk be. 
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Tisztelettel megkérem Együd László igazgató urat, hogy mint házigazda, köszöntse a 

jelenlévőket! 

Együd László köszöntője 

 

Az emberiség kultúrtörténetéhez szervesen hozzákapcsolódik a vizek használata. A víz 

jelenléte meghatározza mindennapi életünket. A víz világnapja jó alkalom arra is, hogy 

végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet szimbóluma, melyet joggal 

tekinthetünk az élet bölcsőjének is. 

A fenti gondolatok jegyében született meg a pályázati témánk:Víz alatti világ. 

Nagy örömünkre nagyon sok alkotás érkezett, 19 intézményből összesen 597 rajzot kaptunk.  

Az 1-2. osztályos korcsoportban 218,  

a 3-4 osztályos korcsoportban 179,  

az 5-6. osztályos korcsoportban 120, 

a 7-8. osztályos korcsoportban 80 darab alkotást kaptunk. 

Na most tényleg nem volt könnyű a zsűri dolga. 

MegkéremHalassy Csilla szobrászművészt, a Jászsági Waldorf Napsugár Óvodáért és 

Iskoláért Egyesület elnökét, a zsűri elnökét, hogy ossza meg az értékelés szempontjait, a zsűri 

gondolatait! 

 

Halassy Csilla értékelése 

 

A díjazottak ismertetése és az ajándékok átadás következik. 

A sok, magas színvonalú, remek alkotás nagy száma miatt a zsűri döntése értelmében 

korcsoportonként 5 helyezést és további különdíjakat adunk ki. Kérem, hogy minden 

korcsoportból a díjazottak vegyék át az oklevelet és a Harmónia AMI ajándékcsomagját! 

 

Az 1-2. osztályos kategória díjainak átadására megkérem dr. Ódor Klára asszonyt, a 

Harmónia AMI igazgatóját. 

Átadás 

 

A 3-4. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Gacsályiné Verécze Hajnalka 

asszonyt, a Bíborka AMI igazgatóját. 

Átadás 

 

Az 5-6. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Együd László urat, az EJROK 

igazgatóját. 

Átadás 

A 7-8. osztályos korcsoport díjainak átadására megkérem Halassy Csilla szobrászművészt, a 

Jászsági Waldorf Napsugár Óvodáért és Iskoláért Egyesület elnökét. 

 

Átadás 
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A különdíjak átadása következik. A különdíjak átadására megkérem Sveiczer Sándor urat, 

Heves város polgármesterét. 

Átadás 

 

A pedagógus kollégák nagy felelősséggel készültek a víz világnapi rajzpályázatunkra, segítik 

diákjaikat, figyelemmel kísérik az alkotói folyamatot. Nagyon sok szép és igényes rajzot 

kaptunk a kiírásnak megfelelően, a határidő pontos betartásával. Ezúton is köszönjük a 

kollégák munkáját.  

Átadás 

 

Kedves Jelenlévők! 

A rajzpályázatot kiíró intézmények nevében szeretettel gratulálok minden pályázónak, minden 

díjazottnak és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt. 

 

Jakab Tibor fotóművész barátunk csoportképeket készít a díjazottakról, felkészítőkről, kérek 

mindenkit, vegyen részt a csoportkép készítésén. 

 

Az én tisztem még az, hogy a beérkezett pályamunkákból készült kiállítást megnyissam, s 

ajánljam megtekintését minden jelenlévőnek. 

A kiállítás megtekintése után pedig szeretettel várunk minden kollégát és alkotó diákot egy 

szerény kis vendéglátásra. 

 

Még egyszer gratulálok! Ezennel a kiállítást megnyitom, kérem tekintsék meg az alkotásokat! 
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Melléklet 

4. Fotódokumentáció 
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