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Amikor megalapítottuk az iskolát, még nem 
sejtettük, milyen nagy dolog van készülôben. 
Elmondhatom, hogy egy sikeres iskolarend-
szert alapoztunk meg. Az adminisztratív fel-
adatok precíz és idôre történô elvégzése, vagy 
az igazgató tanács rendszeres ülésezései csak 
a felét adják a sikernek, ôk a hardver. Szakkép-
zett pedagógusaink pedig az iskola szoftverei: 
erejükön felül készülnek, hihetetlen profizmus-
sal írnak tantervet. Ezt ünnepeltük most május 
16-án, a Pedagógus nap alkalmából.

A szülôk és gyermekek gyûrûjében egy kis 
meglepetéssel köszöntük meg minden ta-
nárunknak az odaadó munkáját. Ezen alka-
lomból ellátogatott iskolánkba Dr. Zsigmond 
András liverpooli konzul és Horváth Balázs 
liverpooli üzletember is. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni az ado-
mányokat a Sárkány Lovagrendnek (The 
Imperial & Royal Dragon Court & Order), a 
Vitézi rendnek (The Knightly Order of Vitez), 
illetve nem utolsó sorban Horváth Balázsnak 
személyes hozzájárulását is. 

Mindezek a segítségek a lehetô legjobb 
idôben érkeztek egy sikeres második tanév 
elindításához.

Identitás, kultúra és mûvészet
Elsôsorban a magyar kultúra alap-
jait igyekeztünk lefektetni ebben a 
tanévben, tanulóink kivétel nélkül 
minden nagy magyar ünneppel 
és hagyománnyal megismerked-
tek elméletben és gyakorlatban 
is, Fekete Anikó tanítónô és Karda 
Borbála óvodapedagógus segítsé-
gével. 

Amikor itt Anyák napja van, az ná-
lunk nemzeti ünnep; míg Angliában 
a Mikulás Karácsonykor jön, nálunk 
december 6-án; nálunk van névnap, 
míg Angliában nincs, és még sorol-
hatnám.

Identitás és kultúra 
Fókuszban a manchesteri Zsigmond Király Iskola

2014 szeptemberében alakult meg Manchesterben a Zsigmond Király 
Iskola azzal a céllal, hogy megismertesse az Észak-Angliában élô ma-
gyar gyermekekkel a magyar kultúrát, a nyelvet és a hagyományokat. 
Az önkéntesek munkájának köszönhetôen mûködô iskola a mai napig 

folyamatosan új beiratkozókkal bôvül. Az igazgatónô, Pávai Gyopár 
osztja meg velünk az iskolával kapcsolatos legújabb történéseket.

Az iskola szeretettel vár mindenkit a június 27-én, a 
manchesteri Z'Arts Centerben tartandó Gálamûsorára. 
A gyerekek "A Lánc, ami összeköt" címû darabot adják 
majd elô, ami a kisgyermekkortól a felnôttkorig tartó 
változásokat mutatja be.
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Iskolánk hisz a tapasztalat alapú oktatás-
ban, minden titok a kíváncsiságban rejlik. 
Igyekszünk felébreszteni a tudásvágyat, és 
elérni, hogy a gyerekek megtanuljanak alkot-
ni, és megízleljék a tanulás örömét. Célunk, 
hogy megtapasztalják a kihívás örömét is. A 
kulturális különbözôségek felismerésére és 
elfogadására is nagy hangsúlyt fektetünk.

A magyar identitás megôrzésének egyik 
alapköve a történelem és földrajz ismerete. 
Ebben volt nagy segítségünkre Hargitai Sza-
bolcs történelem szakos tanárunk, akinek 
sok sikert kívánunk az új életéhez Magyar-
országon. Továbbá magyar hagyományaink 
megôrzése érdekében kulcskérdés a mûvésze-
ti nevelés is. Az ünnepek köré font tematikus 
oktatásnak köszönhetôen a magyar kultúránk 
mûvészeti alapjait már idén lefektethettük. 
Ennek kulcspontjai a kézmûves foglalkozások, 
a magyar néptánc (Adonyi Évi néptánc-peda-
gógus vezetésével) és a Kodály-pedagógiára 
épített ének tanítás - jómagam irányításával.

Gálamûsor az iskolában
 Lassan közeledik az év vége a Zsigmond Ki-
rály Iskolában. A gyerekek gálamûsorral ké-
szülnek erre az alkalomra, amit június 27-én 

tartanak a Z'Arts Cen-
terben. A darab címe 
"A Lánc, ami összeköt", 
és a kisgyermekkortól a 
felnôtt korig tartó vál-
tozásokat mutatja be. A 
darabot Csury Csaba 
drámatanárunk rendezi.

A bôvítések éve
A következô év a bôví-
tések éve. Egyrészrôl 
hosszabb lesz a tanítá-
si idô, több termünk és 
tanárunk lesz, így még 
több csoportra oszthat-
juk tanulóinkat, illetve új 
órákat vezethetünk be 
fôleg a kamasz és ifjúsá-
gi csoport igényeit meg-
célozva.

Másrészrôl a klubot is szeretnénk bôvíte-
ni számos felnôtteknek és fiataloknak szánt 
programmal (ilyen például az Észak-Angliai 
Magyar Kórus, a Magyar néptánc csoport, a 
társastánc óra, a jóga óra, a könyv klub, a drá-
ma kör, az önismereti csoport, a számítógépes 
és ügyintézési tanácsadás).

A már remekül mûködô Kocsis Mónika 
csecsemôgondozó által vezetett Baba-Ma-
ma Klub pedig igazi baba fejlesztô prog-
rammá növi ki magát. Számos hangszer, ze-
ne, játék és eszköz beszerzését tervezzük a 
picurkák számára. Természetesen nyitottak 
vagyunk új ötletekre, szívesen veszünk bár-
milyen javaslatot és szívesen fogadunk prog-
ramokat is. Amennyiben ilyen szándéka van, 
bátran írjon nekünk iskolai email címünkre:  
zsk.iskola@gmail.com

Látogassanak el hozzánk a Gálamûsorra 
június 27-én délután 4 órai kezdettel, ahol 
gyerekeink bemutatják, miért is jó gyereknek 
lenni. Mindenkit sok szeretettel várunk (részle-
tek Facebook oldalunkon).
 
Pávai Gyopár - Director és Iskola Igazgatónô
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