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„Október (ősi magyar nevén Magvető hava) az év tize-
dik hónapja a Gergely-naptárban. … A népi kalendá-
rium Mindszent havának nevezi, a protestánsok pedig 
gyakran a reformáció hónapjának (mivel Magyaror-
szágon október 31-én tartják a reformáció ünnepét).” 
(http://hu.wikipedia.org)

„Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin 
kezdeményezésére emelte október 1-jét a zene világ-
napja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb 
alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zené-
inek jobb megismerését.” (http://jelesnapok.oszk.hu)

– Hogyan született ez a név? 
– Az egyik kollégánk, Kutasiné Kulcsár Krisztina találta 

ki, méghozzá úgy, hogy összevonta a Gregor és a juniális 
szót. A rendezvény ugyanis egy juniális jellegű nap. Is-
kolanapot szinte minden iskolában tartanak, hiszen az 
ilyen programok egyaránt fontosak diáknak, szülőnek, 
pedagógusnak. Nálunk is igen régóta létezik, azonban az 
iskolánk nevének felvétele óta a névadónk, Gregor József 
emlékére tartjuk ezt a napot. A világhírű operaénekes 
egykoron itt Rákosligeten, a mi iskolánkban tanult, in-
nen indult a pályája, amely később Szegeden teljesedett ki 
és vált világhírűvé. Gregor József tiszteletére döntöttünk 
úgy, hogy ezt az iskolaünnepet októberre tesszük. Ekkor 
ünnepli ugyanis a világ a zenét, a zenei világnapon októ-
ber 1-jén.

– Akkor ez a nap a zenéről szól?
– Nem egészen. Természetesen a zenéről is, hiszen ének-

zene tagozatos általános iskola vagyunk, itt mindenki 
szereti a zenét. A „Gregoriális” azonban gyermeknap jel-
legű, a zenén kívül egy szabadidős családi napot is takar.

– Milyen célok motiválták a nevelőtestületet, amikor a 
„Gregoriálist” tervezték?

– A projekt két részből áll. Az első rész a zene, továb-
bá a megemlékezés Gregor Józsefről. Ez a rész az ünnep, 
a művészet és a kultúra körül forog, ahol a gyermekek 
számára a tiszteletadás, a hagyományőrzés, az értékek 

megbecsülése, a példaképek felmutatása és megerősítése 
a cél, továbbá a zene – mint művészet – művelése. Gregor 
József humoros, jó kedélyű ember volt, ezért magának a 
Gregoriálisnak erre a részére is a jókedvűség, a jó hangu-
latteremtés a jellemző.

A második szakasza a régi vásárokat idézi, ennek célja 
a közösségépítés, a kapcsolatteremtés a gyermek, a szülő 
és a pedagógus között. Az általánosan vett nagy, iskolai 
közösségen túl azonban a kisebb csoportok (pl.: tanulói/
szülői: osztályközösségek, pedagógusi: munkaközössé-
gek) együttműködésének kiteljesedését is szolgálja.

– Miért esett a választás a szombatra?
– Azért, mert ez egy olyan egész napos projekt, amelyen 

nemcsak a gyerekek és a tanárok vesznek részt, hanem na-
gyon komoly létszámban a szülők, sőt a családtagok is, s 
ők igazából csak szombaton tudnak eljönni. Persze a ren-
dezvényre több héten át készült a testület a gyerekekkel 
együtt, hogy jól sikerüljön.

– Hány szülő vesz részt ezen a programon?
– Ebből a szempontból nagyon szerencsések vagyunk, 

mert iskolánk Rákosligeten olyan – családi házas – kör-
nyezetben helyezkedik el, ahol a családok lokálpatrióták, 
fontos számukra az iskola és a gyermekeik iskolai prog-

PROJEKT

JURECZ EMIL

„GREGORIÁLIS” –
EGY ISKOLANAP PROJEKTJE
Október Rákosmentén, azon belül is Rákosligeten, a Gregor József 
Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában kiemelt hónap. Október 
1-jén tartják ugyanis az iskola napját, helyi nevén a „Gregor-napot”. 
A legutóbbi 2011. október 1-jén volt az iskolában, a rendezvény fantá-
zianeve: „Gregoriális”. A rendezvényről Bella Tiborral, az iskola igazga-
tójával beszélgettünk.

Óriás sakkban is összemérhették tudásukat a résztvevők
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ramja, ezért sokan és szívesen vesznek részt az iskola 
rendezvényein. Egy-egy ilyen eseményre a gyerekekkel 
együtt 1000-1500, olykor 2000 vendég is ellátogat.

– Óriási létszám ez! Ha belegondolok abba, hogy az isko-
la ekkora tömeget meg tud mozgatni, ez egészen fantaszti-
kus eredmény! Hogyan állt össze a projekt, milyen tartalom 
szerint állították össze a rendezvényt?

– Nagyon fontos, hogy – a projektre való tekintettel – 
a programok összeállításába bevonjuk azokat, akikről szól 
a program, tehát a gyerekeket is. Sok ötlet tőlük származik. 
Ilyen például a görkorcsolyás és gördeszkás váltóverseny 
és bemutató, a kötélfonás, a „babzsákkutya”-vonszolás, 
amelyeket már más programokon megismertek, s kérték, 
hogy ezen a rendezvényen is legyenek.

Egyébként maga a terv egy „fastruktúrát” alkot, 
amely programcsomagokból áll. Tehát maga az ese-
mény több programcsomagból, a programcsomagok 4-5 
alprogramból (van, ahol 10!) állnak, szervezésükért és 
lebonyolításukért egy-egy pedagógus a felelős, és köré 
csoportosulnak a szülők, gyerekek, kollégák a végrehaj-
tásban. A terv szerint öt nagy kategóriába soroltuk a ren-
dezvényt, ezek a következők:

1. Kézműves
2. Színpadi
3. Sport
4. Árusok
5. Egyéb

Persze a hivatalos címek mellett a feladatok és lehető-
ségek alapján más, találóbb elnevezéseket is kitaláltunk:

▶ Az ügyes kezeknek (üvegmatricázás, festés, nemeze-
lés, origami, kötélfonás);

▶ A sportolni vágyóknak (váltóverseny, kerékpárver-
seny, strandröplabda, görkorcsolya, gördeszka, ügyességi 
foci, strandfoci, gokart, gyorstollas, népi ügyességi játékok: 
babkutyahúzás, krumpliszedés, iszapjárás);

▶ A „bevállalósoknak” (beugró, bográcsozás, óriás 
jenga, henna- és arcfestés);

▶ A táncolni vágyóknak (néptánc, zumba, country);
▶ A kíváncsiaknak (a tűzoltóság bemutatója, hüllőbe-

mutató, -simogató, munkakutya-bemutató, különleges 
népi játékok bemutatója – „töki pompos” lepénysütés).

Tehát ez a színes kavalkád minden olyat tartalmaz, 
amire a gyermek kíváncsi, ami érdekes a számára, amely-
ben szívesen és tevékenyen részt vesz.

Voltak olyan programok is, amelyekhez a résztvevők 
előzetes feladatokat is kaptak, ilyen pl. a bográcsozás, 
amelyhez minden anyagot, eszközt az osztályonként ösz-
szeállt csapatok szereztek be. Ezek a csapatok állhattak 
felnőttekből, vegyesen felnőttekből és gyerekekből, vala-
mint csak gyerekekből.

– Ha kategóriák voltak a bográcsozásnál, akkor az érté-
kelés is külön kategóriákban volt?

– Nem. A csapatok spontán álltak össze, nem hirdet-
tünk külön kategóriákat. A nyolcadikos gyerekek voltak 
azok, akik önállóan vállalták a versenyt. Ezért a munká-
jukat, ügyességüket és bátorságukat különdíjjal jutalmaz-
tuk. A többiek pedig egy kategóriába tartoztak. Már azért 
is, mert a meghirdetés – eredetileg – az ételeket kötötte 
volna meg: olyan ételek főzését kértük, amelyek Gregor 
József kedvenc ételei (jó erős lecsó, pörkölt stb.) voltak. 
De végül más, különleges ételeket is főztek, és ezt elfogad-
tuk. Azért, mert nagyon jól sikerült a főzés, egészen extra 
ételeket is kóstolhattunk (zsemlegombócos, pulykamelles, 
ragus, gombás csodát), ugyanakkor a hagyományos pap-
rikás krumpli is jelen volt, méghozzá igen különleges 
ízesítéssel. A recepteket közzétettük az iskola honlapján, 
amelyekből többet mi is kipróbáltunk otthon.

Volt olyan program is, mint pl. a „Beugró”, amelyet kül-
sősök, az Utca Szak Társulat meghívott színészei tartot-
tak. (Az egyik színész gyermeke ide járt hozzánk, az isko-
lába). A játék során bevonták a gyerekeket az előadásba, 
akik rendkívül élvezték a lehetőséget.

A program fő szervezői:
Burjánné Joó Katalin igazgatóhelyettes
Balláné Rédics Klára igazgatóhelyettes
Kutasiné Kulcsár Krisztina fejlesztő pedagógus
Majzik Anna matematika–ének-zene szakos tanár

– Milyen sorrendben zajlottak az események?
– A teljes program nem szombaton, hanem már pén-

teken elkezdődött. Először az iskola aulájában tartottunk 
megemlékező ünnepséget. Itt található Gregor József 
2007-ben felavatott domborműve – a Rákosligeten élő Ács 
József alkotása –, amelyet megkoszorúztunk, majd a meg-
emlékezést közös énekléssel zártuk. Fontos, hogy Gregor 
József életpályája, munkássága példaértékű az iskola ta-
nulói számára. A domborművön olvasható Gregor József 
hitvallása: „A sikerhez nem elég a tehetség, dolgozni kell!” 

Ki az ügyesebb?
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Ez a gondolat szorgalomra, kitartásra, belső igényességre 
nevel, és szervesen illeszkedik az iskola jelmondatához: 
„Csak a legjobb az elég jó”.

A program folytatásaként a kerületi zenei séta követ-
kezett. Ennek keretében a jelentkező gyerekek megláto-
gatták a zeneiskolát, Gregor József szülőházát, valamint a 
Bartók Zeneházat.

A rendezvény másnap folytatódott a szabadtéri sport-
pályán, ahol a látvány a régi vásárok forgatagát idézte, s 
elsősorban a kikapcsolódást, a szórakozást szolgálta. Ez 
egy folyamatos, egész napos forgatag, ahol az öt területen 
megjelölt programok többnyire egymás után következtek, 
ugyanakkor a vásári kiállítók (pl. árusok) egész napon át 
nyitva tartottak.

– Sorolja fel akkor a kínálatot, lássuk, milyen programo-
kon vehettek részt a gyerekek, szülők, vendégek!

– Az előzőekben említett 5 kategória részletes prog-
ramja:

1. Kézműves
▶ Kötélfonás, bőrözés, lepénysütés, papírmerítés, kora-

beli vásári játékok (célba dobás, babzsákkutya-vonszolás, 
patkódobás, bubucozás)

▶ Nemezelés
▶ Üvegmatrica-festés
▶ Körmöcskézés 
▶ Gyöngyfűzés
▶ Színező
▶ Hajtogatás
▶ DEMO – Design, Egészség, Mozgás

1. animációs foglalkozás
2. divattervezés
3. zumba tanulása

▶ Gra«  ti

2. Színpadi
▶ Free style – focibemutató
▶ Akrobatikus rock and roll
▶ Roller-, kerékpár- és gördeszka-bemutató
▶ Néptánc – táncház
▶ Rendőrkutyás bemutató
▶ Dudance – formációs tánc
▶ Line-dance – country tánc – bemutató és tánctanulás
▶ Utcabál a Miez Gomez zenekarral

3. Sport
▶ Váltófutás
▶ Kerékpárverseny
▶ Streetball – kosárlabda
▶ Óriás sakk
▶ Íjászat
▶ Tanya olimpia – alsósoknak
▶ Célba dobás, népi ügyességi, horgászás, monocikli
▶ Strandröplabda
▶ Speedminton, tollaslabda
▶ Pedálos gokart

A gyerekek szívesen vettek részt a kézműves foglalkozásokon A strandröplabda megmozgatott kicsit-nagyot egyaránt

Az este is jó hangulatban telt
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4. Árusok
▶ Édesség
▶ Lu² , vattacukor
▶ Aszalt gyümölcsök, szárított magvak, édesség
▶ Méz
▶ Fajáték
▶ Fafaragás
▶ Üvegékszerek
▶ Kenyérlángos („töki pompos”)
▶ Natúrszappan
▶ Büfé
▶ Gregor-póló, CD, suliújság, könyv

5. Egyéb
▶ Zenei séta – péntek
▶ Koszorúzás – péntek (műsor, közös éneklés)
▶ Bográcsozás
▶ Henna- és arcfestés
▶ Óriás jenga
▶ Beugró
▶ Tűzoltóság
▶ FE-GROUP – Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
▶  Fehér Kereszt Állatvédő Liga állatbemutatója, hüllők

– Egy ilyen nagy esemény sokba kerül. Hogyan � nanszí-
rozták a programot?

– Az iskolának – sajnos – nincs arra forrása, hogy egy 
ilyen méretű és súlyú programot meg² nanszírozzon. Bár 
jó lenne, ha természetes lehetne, hogy egy iskola egy ilyen 
nagyszabású programot ² nanszírozni tudjon, ugyanis 
komoly pedagógiai értéke van. De ne álmodjunk, hiszen a 
támogatók megkeresésével igenis lehet forrást teremteni.

A legnagyobb támogatók a helyi képviselők, maga az 
önkormányzat. A képviselők a helyi megmozdulásokat, 
eseményeket szívesen támogatják, főként akkor, ha a ren-
dezvénynek régi hagyományai vannak, vagy valamilyen 
módon kötődnek a helyi közösségekhez.

Jelentős támogatók maguk a szülők. Természetesen első 
helyen a szülői alapítvány támogatása számít, ám a szülők 
maguk is támogatnak, és ide kell számítani azt is, hogy 
feladatot vállalnak, segítenek az előkészítésben, a rende-
zésben, a dekoráció elkészítésében stb. Ennek is komoly 
anyagi értéke van.

Támogatók továbbá a környék vállalkozói. Őket több ok-
ból is meg lehet nyerni; jó részük maga is az iskolába járt 
valamikor, ezért szívesen segítenek, hiszen emlékeznek 
arra, mennyire örültek az ilyen programoknak gyermek-
ként. Még az is kijelenthető, hogy büszkék arra, hogy az is-
kolát segíthetik. Más szempontból érdekeltek is, hiszen egy 
ilyen rendezvényen a megjelenésük reklám és bevétel is.

A támogatók között fel kell sorolni a helyi intézménye-
ket is, hiszen jelen volt a tűzoltóság, sokszor vesz részt 
ilyen programon pl. a rendőrség vagy a környékbeli isko-
lák, óvodák, művelődési házak, s olyan is akad, hogy pl. 
technikai segítséggel (hangosítás, technikus, színpad stb.) 
hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez.

És végül, de nem utolsósorban támogatók a civil szerve-
zetek, egyesületek is, hiszen most is itt volt a Fehér Kereszt 
Állatvédő Liga, a Rákosmenti Kutyakiképző Egyesület, és 
sokszor az is elmondható, hogy többen is jönnének, mint 
ahányuk számára területet, lehetőséget lehet adni.

– Ezúton is gratulálok ehhez a sok szép programhoz, a 
sikeres rendezvényhez! Mit mondana el zárszóként?

– A gyerekek boldogságán túl a részt vevő felnőttek lel-
kesedése, felszabadultsága is áthatotta az egész napot. Ön-
feledten, vidáman tudtak játszani, versenyezni, egy-egy 
programra rácsodálkozni, beszélgetni egymással, a gye-
rekekkel, pedagógusokkal. Ezen a napon el tudták feledni 
gondjaikat, idejüket a családnak, az iskolai közösségnek 
tudták szentelni, és aktív pihenés során együtt örültek 
gyermekeikkel. Kollégáim már ezen a napon megbizo-
nyosodhattak arról, hogy e remek programnak kell, hogy 
legyen folytatása, hiszen nem győzték fogadni a dicsérő 
szavakat, majd a következő kérdést: Mikor lesz legköze-
lebb ilyen program?

Érdekesség még, hogy amikor a „Gregoriális” lezárult, 
a családok, a baráti közösségek nem távoztak, hanem to-
vább üldögéltek, és a tűz körül elevenítették fel a nap kü-
lönböző eseményeit és sztorijait, nagy kacagással fűsze-
rezve. Ez az igazi dicséret a szervezők számára, amikor a 
„közönség” nem akar hazamenni.

Összességében elmondható, hogy egy ekkora projekt 
megszervezése iszonyú nagy munka, de megéri, mert 
mindig hatalmas élmény gyermeknek, szülőnek, pedagó-
gusnak, vendégeknek egyaránt. 

Készülnek a � nom falatok


