


Magyarország, Kelet-Magyarország középső részén az Alföld 

területén található Jász-Nagykun-Szolnok megye. 

Megyeszékhelye Szolnok. Megyei jogú város, mely a Tisza-Zagyva 

találkozásánál és az azt körülölelő területen fekszik. 

Közel 80.000 fő lakosú város kertvárosi jellegű 

része Szandaszőlős. 



SZANDASZŐLŐS HELYTÖRTÉNETE 
Városrészünk első írásos emlékei az Árpád-korból maradtak fent.  

Zunde, Zonda, majd későbbi nevén Szanda, jelenleg Szandaszőlős néven 

ismert városrész a török hódoltság idején szinte teljesen elnéptelenedett. 

Az évek folyamán mezővárosnak nyilvánították és 1775-ben 210 szolnoki gazda 

szőlőskertet létesített itt, majd ennek köszönhetően az évek során benépesedett 

újra ez a terület. 

Első kultúrtörténeti emléke: 1902-ben felállított Szent Orbán szobor, mely a 

szőlősgazdák és munkások védőszentjének állít emléket. 1911-ben épült 

katolikus templomunk is róla kapta nevét. 



LAKÓKÖRNYEZETÜNK 
Szandaszőlős mai területén, iskolánk környezetében:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-művelődési intézmény és könyvtár 

-két óvoda 

-bölcsőde 

-templom (katolikus és református) 

-orvosi rendelő 

-gyógyszertár 

-postahivatal 

-bolt 

-katonai helikopterbázis 

-egyéb működő vállalkozások  találhatóak. 

Ezek teszik lehetővé az itt élő emberek mindennapi 

szükségleteinek, igényeiknek kielégítését. 



ISKOLÁNK TÖRTÉNETE 
Az első iskolát 1891-ben építették, melyben mindössze egy tanterem és egy tanítói 

lakás volt található. Ebben az évben el is kezdődött a tanítás. 

1959-ben, majd 64-ben 4-4 teremmel bővült az iskola. 1983-ban újabb termek és 

tornaterem épült. 94-ben könyvtárszoba, rajzterem és egyéb helyiségeket alakítottak ki. 

2012-13. nagy felújítási munkát követően szép, új iskola került átadásra. 



SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Állami fenntartású intézmény. 8 évfolyamos iskola, melynek keretein 

belül kompetenciaalapú oktatás, egyéni adottságokat, képességeket 

figyelembe véve folyik. 

Cél a tanulók megfelelő szintű oktatása, felkészítése a továbbtanulásra 

és az életben való helytállásra. 

 

 

Intézményvezető: Hegyiné Mladoniczki Éva 



Iskolánk pedagógiai módszerei nagyon sokrétűek: 
--Lokálpatrióta: Közvetlen és tágabb környezetünk, értékeink, hagyományaink megismerése, 

megőrzése. 

--Zöld iskolai program:  Félévente szelektív papírgyűjtés, használtelem gyűjtés, komposztálás, 

madáretetés, növényültetés, környezetünk rendbetétele, természetvédelemre való felhívás 

(madarak, fák-, föld napja és víz világnapja projekt keretein belül). 

--Kulturális programok szervezése:  Az adott nap, hónap, évszak aktualitásának megfelelően: 

-Őszi vigasság (családi nap játékkal, sporttal, főzéssel) 

-Szüreti bál, táncház 

-Márton napi mulatságok, játszóház 

-Házi népdaléneklő verseny 

-Tehetséghét (bemutatók, előadások) 

-Közös adventi készülődés, gyertyagyújtás 

-Magyar kultúra napi megemlékezés, versmondás 

-1848 -49-es forradalom és szabadságharc március 15-ei megemlékezése 

-Évvégi néptánc gála és végzős diákjaink búcsúztatása 

-Ballagás, évzáró 



Kulturális programjaink lehetőséget biztosítanak 

tudásunk, tehetségünk, értékeink bemutatására, s 

annak továbbadására. 

Kapcsolatokat építünk ki és tartunk környezetünkben élő nyugdíjas korosztállyal 

és látogatásokat teszünk, bemutatókat tartunk szociális otthonokban. 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY-NÉPTÁNC TANSZAKKAL   

A gyerekek a néptánc alapjait, népi játékokat, folklórismeretet, néptánc és 

tánctörténetet sajátítják el a képzésen belül. 

Képzés felépítése:  -1-2. osztály-előképző: zenés mozgásfejlesztés (ZMF) 

(órarendbe beépítve), népi játékok, körtáncok, 

ritmusgyakorlatok segítségével 

-3-8. osztály-alapfok: szabadon választható oktatás 

keretein belül 

-ifi csoport-továbbképző: általános iskolai 

tanulmányokat befejezve lehetőség nyílik további négy év 

néptánc tanulásra 

Lelkes néptánc pedagógusainknak (Bathó Rita, Stonawskiné Busi Ildikó, Fekete Dániel, 

Hoffer Károly) köszönhetően a 2. osztálytól sokan folytatják a néptánc tanulását. 

Művészeti iskola vezető: Király Eszter 



Iskolánkban adott a hangszereken való tanulás is. 

-kürt 

-gitár 

A művészetoktatás keretein belül lehetőség nyílik egyéni vagy 

csoportos népdaléneklés tanulására, néptánctanáraink és Juhászné 

Antal Gabriella, ének-népzene tanár segítségével. 

-furulya 

-fuvola 

-hegedű 

-citera 



2020-BAN MŰVÉSZETI ISKOLÁNK 3 ÉVFORDULÓT IS ÜNNEPEL:  

--Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás (ZMF) 20 éves 

--Szandaszőlős Táncegyüttes (ifi. csoport) 30 éves 

--Vadvirág Gyermek Néptáncegyüttes 40 éves jubileumát ünnepli 



A néptánc-oktatás egy-egy tájegység kultúrája, népművészeti értékei, hagyományai 

bemutatásával, a tájegységre jellemző  néptánc, népdalok elsajátításával történik. 

A foglalkozásokon lehetőség nyílik a hímzés, tojásfestés, 

nemezelés, mézeskalács sütés, gyertyamártás megismerésére, 

kipróbálására az adott évszakban, jeles napokhoz kapcsolódóan. 

Néptáncosaink félévi és év végi vizsgán, nyilvános előadásokon 

mutatják be addig elsajátított, megszerzett ismeretüket. 

Megszerzett tudásukról bizonyítványt kapnak. 
 



A fiataloknak különböző táncházak, bálok, kulturális programok, rendezvények adnak 

lehetőséget bemutatkozásra, megszerzett tudásuk gyarapítására, kapcsolataik 

építésére és a közösségi normák szerinti együttélésre. 

Az iskolavezetésének és a néptánc-pedagógusoknak köszönhetően a 

nagyobb gyerekek nyári néptánctáborban vehetnek részt. 

A táborok lehetőséget adnak, hogy a lelkes csapat még jobban összekovácsolódva 

hangulatos, családias körülmények között új barátokat, ismereteket szerezzen. 

Ennek köszönhetően valósult meg itt most, Erdélyben ez a tábor is. 



KÖSZÖNJÜK!!! 


