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MOZAIKMOZAIK
Ünnepélyes keretek közt, szalagátvágással és koszorúzással 

került átadásra a Móra tagiskola
A többhónapos munka véget ért, iskolánk régi épülete 
kívülről teljesen megújult, és az épületbelsőben is szá-
mos korszerűsítést és tanteremfelújítást végeztek, kö-
szönhetően az EFOP-4.1.2-2017-00114 kódszámú, „ A 
Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Fe-
renc Tagiskola infrastrukturális fejlesztése Iskola 2020” 
pályázatnak.

2019. szeptember elsején kez-

dődtek a munkálatok, aminek 
mindenki nagyon örült, mert a 
több mint 30 éves épületre már 
ráfért a felújítás. Az egy évig 
tartó kivitelezésnek köszön-

hetően teljesen megújult az 
iskola. Kívülről jelentős hőszi-
getelést, műanyag nyílászáró-

kat és új színt kapott. Az épület 
tetszetős, friss arcával köszönti 
a látogatókat. Megújult az aula 
belső elrendezése is. Itt kapott 
helyet az épületen belüli aka-

dálymentes közlekedést bizto-

sító lift. A földszinten találko-

zunk először az egész iskolára 
jellemző új kőburkolatokkal, 
amelyek a folyosókat és a ki-
szolgáló helyiségeket borítják.  
A tantermek új linóleumbo-

rítást kaptak, a tálalókonyha 
pedig korszerű eszközöket, ez 
utóbbi városunk önkormányza-

tának támogatásával valósult 

meg. A tanári szoba az emelet-
ről a földszintre költözött, és 
a bútorzatát is lecseréltük. A 
tornateremben modern szel-

lőztető berendezés biztosítja 
a levegő cseréjét, miközben az 
ott lévő parketta új lakkréteget 
kapott. Az épület valamennyi 
vizesblokkja, fűtési rendszere, 
csőhálózata és világítási rend-

szere megújult. Az intézmény 
több termébe új tanulói székek 
és asztalok kerültek. Összesen 

104 kétszemélyes és 26 egysze-

mélyes asztallal és 319 darab 
tantermi székkel bővült az is-

kola bútorzata. A régi beépített 
szekrények a tantermek felújí-
tása közben elbontásra kerül-

tek, helyüket 38 darab polcos 
és kétajtós szekrény vette át. 
Az első emeleten került kiala-

kításra egy új fejlesztőszoba. 
Az új helyiség lehetőséget biz-

tosít a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók fogadására. A 
terem berendezése támogatja 

a differenciált fejlesztő tevé-

kenységet, az egyéni, valamint 
a kiscsoportos foglalkozások 

megtartását. A második eme-

leten egy új informatikaterem 
került kialakításra. A teremben 
26 új laptop segíti a tanulók di-
gitális kompetenciáinak fejlesz-

tését. Az egyszemélyes padok 
könnyű átrendezhetősége és a 
hordozható eszközök a koope-

ratív tanulási módszereket tá-

mogatják. Az iskola felújítását 
követően a 6 új interaktív pa-

nelnek és 2 új digitális táblának 
köszönhetően minden terem 
rendelkezik a digitális oktatást 

támogató interaktív eszközzel. 
Az infrastrukturális változások-

kal párhuzamosan indult a pe-

dagógiai-módszertani megúju-

lás. A Komplex Alapprogram 
bevezetésével hatékonyabbá 
válnak az eddig alkalmazott 
differenciált fejlesztést támo-

gató módszereink. Az alprog-

ramok segítségével kiemelt 
hangsúlyt fordítunk a tanu-

lók alapvető képességeinek, 
készségeinek kialakítására. A 

tanórákon alkalmazzuk a tanu-

lási motivációt növelő Komp-

lex Instrukciós Programot. Az 
infrastrukturális fejlesztéssel 

lehetőség nyílt arra, hogy a ta-

nulók számára modern, inklu-

zív környezetben, a komplex 
személyiségstruktúrájuknak 
leginkább megfelelő, optimális 
fejlesztést tudjunk biztosíta-

ni. Lehetőséget kaptunk, hogy 
megvalósítsuk azt az iskolát, 
ahová a gyerekek szíveseb-

ben jönnek tanulni. A felújított 
épület ünnepélyes átadására 

2020. október 28-án délután 3 
órakor került sor. A meghívott 
vendégeket Markovicsné De-

meter Edina, a Kazincbarcikai 
Tankerület igazgatója köszön-

tötte. Az ünnepségen részt vett 
Hajnal Gabriella, a Klebelsberg 
Központ vezetője, Demeter 
Zoltán, térségünk országgyűlé-

si képviselője, dr. Guláné Bacsó 
Krisztina, városunk jegyzője, 
Pasiczki Csaba, városunk alpol-
gármestere, valamint Perényi 
Barnabás intézményvezető. 
 Az ünnepélyes projektzáró 
rendezvény során elhangzott 
beszédek is azt igazolták, hogy A király a nemesítéssel együtt 

címert is adományozott a Lé-

vay családnak. Ez az eredeti 
oklevélben valószínűleg meg 
volt festve, a másolatban azon-

ban nem, így Lévay József is 
csak a leírásból ismerhette azt. 
Önéletrajzában (Visszatekin-

tés) némileg egyszerűsítve el 
is mondja, hogyan nézett ki. 
Egyébként nem tartotta nagy-

ra, túl bonyolultnak ítélte és 
feltételezte, hogy ez a „címer-
beli nagy cifraság” a birtoka-

dományt helyettesítette. Nincs 
rá adat, hogy ő maga használ-
ta volna valamilyen hordozón 
(pecséten, levélpapíron, stb.). 
A címer rekonstrukciójára két 
kísérlet történt: az egyik a Lé-

vay-portrét megfestő Stetka 
Gyulától, a másik Magasházy 

Béla levéltárostól. Ezek azon-

ban nem eléggé pontosak. 

Ha rekonstruálni akarjuk a cí-
mert, akkor az armálisban ol-
vasható leírásból kell kiindul-
nunk, amelynek fordítása így 
hangzik: „Álló katonai pajzs, 
amely egy függőleges és egy 
vízszintes, tehát kereszt alak-

ban vezetett vonallal négy 
részre van felosztva. Ezen pajzs 

jobb felső és bal alsó, kék színű 
részében egy-egy teljes, sárga, 
vagyis arany színnel megfes-

tett oroszlán látható szétter-
pesztett hátulsó lábakkal, fel-
emelkedő, kettős farokkal és 
kitátott szájjal, bal elülső man-

csukat a zsákmány megragadá-

sára nyújtva, jobb elülső man-

csukban pedig kivont kardot 

tartva. A pajzs jobb alsó és bal 

felső, egymáshoz egy csúcsuk-

ban érő, fehér színű mezejében 
pedig egy-egy háromszög alak-

ban felemelkedő, vörös színű 
lemez, és mindegyik lemezen 
két-két teljes, fehér színű, egy-

mással szemben állva küzdő 
egyszarvú látható megfestve, 
szétterpesztett hátulsó lábak-

kal, felemelkedő farokkal, fu-

tásra kinyújtott mellső lábakkal 
és egymást kölcsönösen táma-

dó szarvakkal. A pajzson egy 
nyitott, királyi koronával ékes 
katonai sisak fekszik, amelyet 
két sasszárny – az egyik vörös 

és ezüst, a másik pedig arany 
és kék színű – között egy nö-

vekvő, természetes színével 
megfestett, széttárt szárnyú, 
tátott csőrű, vörös és kinyúj-
tott nyelvű griff ékesít, amely 
a bal elülső lábát a zsákmány 
megragadására nyújtja, a jobb-

jában pedig kivont kardot tart. 

A sisak tetejéről, vagyis csúcsá-

ról az egyik oldalon arany és 
kék, a másik oldalon ezüst és 
vörös szalagok, vagyis foszlá-

nyok függenek összekevered-

ve a pajzs mind a két oldalára, 

magát a pajzsot is szépen éke-

sítve.” A leírás alapján rekonst-
ruált címernek tehát így kell 
kinéznie: 

Meg kell jegyezni, hogy a heral-
dikai leírásokban a jobb és a 
bal oldal felcserélődik (mintha 
a pajzs mögött állnánk, nem 
pedig vele szemben). A re-

konstruált címer megfestésé-

ért Mógor Tamásnak tartozom 
köszönettel.

Tóth Péter

A Lévay család címere
Lévay József apai ágon kisnemesi családból származott: 
címerszerző őse, Lévay Dávid 1614-ben kapta a nemesi 
levelet (armálist, vagy ahogyan némi iróniával nevezték, 
a „kutyabőrt”) II. Mátyás királytól. Ezen oklevél erede-
ti példánya elveszett, hiteles másolata viszont ismert, 
mivel amikor a Lévay család az 1740-es években Borsod 
vármegye arra kijelölt bizottsága előtt igazolta nemessé-
gét, bemutatta azt, s a vármegye el is helyezte levéltárá-
ban a másolatot.

a felújítás valamennyi részt-
vevőjének a célja közös volt: a 
megszépült épület a jövő gene-

rációjának oktatásához biztosít 

modern körülményeket, a fej-
lesztések minden egyes mozza-

nata gyermekeinkért történt. 

Barta Gabriella projektveze-

tő ismertette a felújítás leg-

fontosabb mozzanatait, majd 
Demeterné Markovics Edina 

emlékplakettet adományozott 

a projektben végzett kiemelke-

dő munkáért. A járványhelyzet 
miatt tanulóink videófelvételen 
keresztül köszönthették a ven-

dégeket, és egy rövidfilm segít-
ségével bemutatták iskolánk 
mindennapi életét. Az ünnep-

ség az aulában folytatódott, 
ahol Markovicsné Demeter 
Edina, Hajnal Gabriella, Deme-

ter Zoltán, Perényi Barnabás 
és Pasiczki Csaba elvágták az 
átadást jelképező szalagot, és 
elhelyezték a megemlékezés 
virágait a Móra-emléktáblá-

nál. Az ünnepség zárásaként 
a felújított épület bejárása kö-

vetkezett, majd a rendezvény 
(a szintén felújított ebédlőben) 
állófogadással zárult.

Románné

Hatalmas felirat hirdeti a bejáratnál, hogy ez a Móra tagiskola

A szalagvágás pillanatai: városunkat Pasiczki Csaba 

alpolgármester képviselte A kellő távolságot a hivatalos beszédek alatt is tartani kellett

Lévay József valójában soha 
nem használta a család 

címerét




