
Ladányi Lajos Emlékverseny

A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola immár az V. Ladányi Lajos emlékversenyt szervez-
te meg 2013. április 26-án. Bár már több mint 10 éve, hogy Lajos bácsi eltávozott közülünk, 
de biztos vagyok benne, hogy a felnőttek mind emlékeznek és a diákok közül is sokan tudják 
a szüleiktől, hogy ki volt Ladányi Lajos.
Iskolánk lelkes fizika és matematika tanára volt 31 éven keresztül, aki a pedagógus pályát hi-
vatásának tekintette. Gyermekszeretete, kitartása, precízsége, nevelési módszerei ma is példa-
értékűek számunkra.

Dolgozott fizika tanárként,
matematika tanárként,
osztályfőnökként,
igazgatóhelyettesként,
a Szolnok Megyei TIT aktív tagjaként.

Segítette a pályakezdőket, a kollégákat, a diákokat, tanácsokat adott a szülőknek.
Sok saját készítésű kísérleti eszközzel tette érdekesebbé az órákat.
Ő volt a mi „Öveges Professzorunk”!

A mi iskolánk eredményeiben, fejlődésében, a korszerű oktatásban, naprakészségében, a pá-
lyázati lehetőségek kihasználásában azért tart itt, mert voltak elődeink, akik mutatták az utat. 
Ilyen volt Ladányi Lajos, de említhetnénk még másokat is.
A versenyen – a hagyományokhoz híven – a 7. és 8. évfolyam diákjai 4-4 fős csapatokban in-
dulhattak. Az állomásokon fizika, kémia, matematika és informatika feladatokat kaptak.

Az induló 6 csapat:
Négyzetkék 7/a Kísérletezők 7/a -7/b
Arkhimédész 7/c Észforgatók 8/a
Bajuszosztag 8/b Kis Tudósok 8/c

Jól forgatták az eszüket és I. helyezést értek el az:

Észforgatók: Helle Stefánia, Balogh Krisztina, Szeremi Bálint és Inges Ferenc 8/a osztályos 
tanulók, és a 

Négyzetkék:Barna Zsófia, Kiss Viktória, Juhász Petra és Bicsák Imre 7/a osztályos tanulók.

A II. helyezett csapatok:

Kis Tudósok – 8/c: Csillik Laura, Gömöri Renáta, Nagy Simon, Tolvaj Balázs és 
Arkhimédész csapata a 7/c-ből: Balogh Borbála Sára, Sóti Emőke, Olcsák Kitti és Ajtai Gá-
bor.

A III. helyezettek évfolyamon ként:

Bajuszosztag: Orosz Olga, Rácz Máté, Balogh Roland Erik, Tallósi Ferenc Sándor a 8/b-ből 
és a  Kísérletezők: Dósai Nikoletta, Pál Helga, Kuzman Máté a  7/a  és Nemes László a 7/b 
osztályból.



A Jubileumi Emlékverseny díszvendégei voltak: Ladányi Lajosné – Ica néni, és fia: Ladányi  
János, a zsűri elnöke.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat és a felkérést. Szeretném megkö-
szönni támogatásukat, ajándékaikat és, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.

Vendégeink voltak még:
Hajdú László Polgármester Úr,
Papp János nyugalmazott iskolaigazgató,
Balogh István és Gál András nyugdíjas pedagógusok.

Örömmel tölt el bennünket, hogy iskolánk vezetése ösztönzi és segíti az ilyen és ehhez hason-
ló versenyeket. 

A vetélkedő feladatait összeállították: Tóth Ferencné, Molnár György, Ládi Klára és Bobákné 
Major Margit szaktanárok.

A szervezésben sokat segítettek:
Tóth László, Agócs Tibor, Gócza Lászlóné, Kissné Pap Ibolya, Budainé Balogh Gabriella pe-
dagógusok és Dudás Attiláné iskolatitkár.

A rendezvényhez és a versenyzők ajándékozásához hozzájárultak: 
a Csete Balázs Általános Iskola, Hajdú László polgármester, Ladányi Lajosné, a Természetjá-
rók Gyermek Egyesülete, a KÓPÉ Diáksport Egyesület és a Jászkisér Gyermekeiért Alapít-
vány. 

Mint minden alkalommal,  most is Stoszek Istvánné finom pogácsáiból falatozhattunk. Kö-
szönjük felajánlásaikat.

A Ladányi Lajos Emlékverseny immár hagyomány. Kétévente kerül megrendezésre, így min-
den tanulónknak lehetősége nyílik rá, hogy kipróbálhassa természettudományos ismereteit.
Szeretném kifejezni köszönetünket Kiss Lajos igazgató úrnak, az emlékverseny maximális tá-
mogatásáért, valamint azért, hogy hagyományainkat ápolva, értékeinket megőrizve és előde-
inket tisztelve vezeti az iskolát. Örülünk annak, hogy az igazgatóság mindemellett az újszerű, 
innovatív fejlődést is követi az oktatásban.

Remélem, már ma is sok diákunk érzi úgy, hogy szerencsés, amiért a Csete Balázs Általános 
Iskolába járhat.

Bobákné Major Margit
szervező – szaktanár



A zsűri

Épül „Leonardo hídja”


