Ladányi Lajos Emlékverseny
A Csete Balázs Általános Iskola az idén immár VI. alkalommal szervezte meg a Ladányi
Lajos Emlékversenyt 2015. április 16-án.
Kiss Lajos igazgató úr nyitotta meg a rendezvényt, méltán emlékezett kollégájára a verseny
névadójára. Az I. Emlékversenyt több mint 10 éve, 2004. december 1-én rendeztük. Azóta
rendszeresen 2 évente tartjuk a megemlékezést. Legnagyobb örömünkre most is eljött Lajos
bácsi fia, Ladányi János és kisebbik unokája, Ladányi Levente is.
A mai diákok már nem ismerték Ladányi Lajost- iskolánk nagyra becsült, volt matematikafizika szakos tanárát, igazgató helyettesét - aki közel 30 évig tevékenykedett iskolánkban,
példamutató pedagógusként.
Az emlékversenyre a csapatok előzetes feladatként kapták: „Hozzatok olyan vendéget az
eseményre, aki ismerte Ladányi Lajost és mesél nekünk róla!”
Nagymamák, óvó nénik, anyukák számoltak be meghatódva sok kedves emlékről:
- Lajos bácsi nem buktatott senkit. Inkább bezárta a diákot, s addig nem mehetett haza,
amíg meg nem tanulta a leckét.”
- „Viccesen mesélte el az anyagot, minden szabályhoz kitalált egy mókás képet, amihez
köthettük.”
- Az anyóst gyakran emlegette: szánkózáskor, szabadesésnél és még sok példában.”
A tanulók hiteles képet kaptak arról, miért emlékezünk tisztelettel Ladányi Lajosra.
A 7-8. évfolyam tanulói indulhattak a csapatversenyen. Matematika-fizika- kémia és
informatika tantárgyakból kaptak feladatot. Fizikából előzetesen fel kellett dolgozni a
tanulóknak a „Tükörkészítés az ókortól napjainkig” című témát. Nagyon látványos
kiselőadások készültek. Matematikából, kockákból kellett testeket építeni és a testhálókat
lerajzolni.
A legügyesebben szerepeltek:
8. évfolyam:
I. hely-8.a, Zsenik csapat tagjai: Oláh Anna, Heinrich Ákos, Holló Tamás
II.hely-8.b, Fantasztikus hármas csapat tagjai: Bartók Vivien, Harnos Rita, Kis Csaba
III. hely-8.a, Kockacukrok csapat tagjai: Czifra Áron, Duka Patrik, Szűcs István
7. évfolyam:
I. hely- 7. b, Csillám Pónik csapat tagjai: Duka Laura Olívia, Farkas Dóra, Paróczi Rebeka
II.hely-7.a, A sötétség fényei csapat tagjai: Eszes Zsuzsanna, Madarász Kincső, Makai
Viktória
III.hely-7.a, Tónuskák csapat tagjai: Kállai Ferenc, Ládi Máté, Rácz Marietta
Vendégeinkkel - Papp János, nyugalmazott iskolaigazgatóval és Balogh István, nyugdíjas
pedagógussal- visszaemlékeztünk és kellemesen elbeszélgettünk a munkában együtt töltött
„régi szép időkről”.

Ezúttal szeretnénk megköszönni Ladányi Lajosnénak, Ica néninek a sok- sok ajándékot,
mellyel a diákokat és a szervezőket is jutalmazta.
Az emlékversenyt támogatták még a Csete Balázs Általános Iskola, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, Stoszek Istvánné, a Diákönkormányzat, a Jászkisér
Gyermekeiért Alapítvány és a Természetjárók Egyesülete.
Köszönetünket fejezzük ki minden támogatásért.
A Ladányi Lajos Emlékverseny immár hagyomány. A mi iskolánk, a mi igazgatónk
elmondhatja, hogy elődeink nyomdokain haladunk, biztos alapokra építkezünk. Intézményünk
ma is maximálisan megfelel korunk igényeinek, tantestületünk nyitott minden új módszer
iránt. Az igazgatóság irányításával, számos pályázattal segítjük és emeljük az oktatás
színvonalát. Tanulóinkat igyekszünk biztos tudással rendelkező, a nemzeti értékeket tisztelő
emberekké nevelni.
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