
Ladányi Lajos Emlékverseny

A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola immár negyedik alkalommal rendezte meg 2011. 
április 8-án a Ladányi Lajos Emlékversenyt. A megnyitót a felújított, minden tekintetben kor-
szerű városi iskolánk harmadik emeleti multimédiás termében tartottuk. Kiss Lajos igazgató 
úr köszöntötte a vendégeket: Ladányi Jánost – Lajos bácsi fiát, Papp Jánost és Balogh Istvánt 
– régi kedves kollégáinkat, akik elfogadták meghívásunkat.
A jászkiséri felnőttek még mind tudják, ki volt Ladányi Lajos, de a gyerekek már nem ismer-
ték Őt. Igazgató úr emlékező szavaiból a diákok is megtudhatták:
Ladányi Lajos 1961-ben kezdett tanítani a jászkiséri iskolában matematika-fizika szakos ta-
nárként.  1963-ban az iskola igazgatóhelyettesének választották,  amelyet  csaknem 30 évig, 
nyugdíjba vonulásáig gyakorolt.
„Lajos bácsit mindenki szerette.” - szerettük utolérhetetlen humoráért

- tiszteltük kitartásáért,  precizitásáért,  vezetői magatartásá-
ért,

- példának tekintettük végtelen gyermekszeretetét, s oktató-
nevelő munkáját.

Mindannyian sokat tanultunk Tőle.

A mai naptól egy márványtábla hívja fel a figyelmet a Ladányi Lajos Emlékteremre. A tábla 
ötletadója és szponzorálója Kissné Pap Ibolya, a megalkotója pedig Esztrenga-Horváth Máté. 
Köszönjük a felajánlást mindkettőjüknek.

   

Iskolánk legidősebb tanulói a 7. és 8. évfolyam legjobbjai, 21 diák 3 fős csapatokban mérte 
össze tudását a természettudományokból. 
Az egyes állomásokon forgószínpad-szerűen 15-15 perc alatt adtak számot tudásukról.

Az első állomáson Gócza Lászlóné Kati néninél felmutatták ötletes nevezési lapjaikat és le-
adták a térképeket, melyek Ladányi Lajos házától az iskoláig vezető út lehetőségeit mutatták 
be.



Egy változat.

Az  informatika-állomáson Tóth Ferencné Editke néninél a 7-esek bibliográfiát készítettek 
matematika és fizika témájú könyveikből, a 8-osok pedig könyvajánlást állítottak össze, me-
lyet képek, diák, szöveg beszúrások tettek színesebbé.

„Ha a minőséget adottnak vesszük, az időpont mindig bizonytalanná válik.” (Gates Bill)



Matematikából Molnár György tanár úr vizsgáztatta a kis csapatokat. Mindkét évfolyamon 
5-5 érdekes logikai feladatot oldottak meg a versenyzők.

Ízelítőül:

Fizikából gyakorlati  feladatok:  tömegmérés,  térfogatmérés,  sűrűség számítása  került  sorra 
Bobákné Margó néninél. A tanulók élvezettel és sikerrel vették az akadályokat.

Kémiából Ládi Klára tanárnőnél kémiai titkosírás megfejtése és keresztrejtvény megoldása 
volt a feladatuk a csapatoknak.



Rózsás Roland külön dicséretet érdemel ötletes, saját készítésű, látványos kísérleteiért:

- Cartesius búvár
- Fekete kígyó
- Lebegő ping-pong labda, melyeket a megnyitón mutatott be.

                   

A vetélkedőn minden diák nyertesnek érezhette magát, hiszen tudásban gyarapodtak, élmé-
nyekkel gazdagodtak.



Helyezések:

7. évfolyam: 8. évfolyam

I. Pillák csapata 7/a I. Pascal hármas 8/b
Kiss Bianka Nemes Balázs
Szikszai Bianka Kis-Jakab Réka
Gőz Enikő Küri Lejla

II. Kismenők csapata 7/a II. Kis Einsteinek 8/a
Szabó Dániel Gál Erika
Drávucz Viktor Guba Emese
Chmelik Attila Kövesdi Krisztina

III. Arkhimédész utódai 7/b III. Kis Tudósok 8/c
Kiss Zita Nagy Dávid
Molnár Tímea Dósai Szabina
Farkas Bálint Balogh Enikő

IV. Einsteinek 7/a-7/c
Czifra Alexandra
Rózsás Roland
Kalló Martin

Az idén először a rendezvény minden résztvevője emléktollat kapott ajándékul. Az aján-
déktollakat és a versenyzők ajándékait sokan szponzorálták. 
Elsősorban köszönetet mondunk az anyagi támogatásért Ladányi Lajosnénak – Ica néni-
nek, valamint Jászkisér Város Önkormányzatának, a Természetjárók Gyermek Egyesüle-
tének,  a Diákönkormányzatnak,  valamint  a Jászkisér Gyermekeiért  Alapítványnak és a 
Csete Balázs Általános Iskola vezetésének és dolgozóinak.

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
(Szent-Györgyi Albert)

A matematika munkaközösség nevében: 
Bobákné Major Margit

http://csetebalazs-iskola.hu/

http://csetebalazs-iskola.hu/
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