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A Margitszigeten jártak
az Álmos tanulószobásai
Ha péntek, akkor kiruccanás. Ha jó idő, akkor szabadtéri
program. Ha mindez októberben történik, akkor különleges
ajándék. Budapest egyik legnépszerűbb helyszínét választottuk, a Margitszigetet.
Igazi tavaszi időben érkeztünk a szigetre. Rögtön elindultunk az első játszótér felé, hogy bemelegítsünk. Aztán
a zenélő szökőkút nagyszerű műsorát néztük meg. A zenére táncoló vízsugarak játéka mindannyiunkat lenyűgözött.
Az előadás után elindultunk a Nagyrét felé. Élveztük, hogy
körülöttünk tengernyi virág pompázott, hogy a hatalmas
platán- és gesztenyefák sűrűjében sétálhattunk, amíg eljutottunk a Nagyrétre. Az óriási pázsit puhasága focizni invitált minket. Gyorsan elő is került a labda, hogy kedvünkre
játszhassunk. Miután elfáradtunk, folytattuk felfedező utunkat. Az utolsó állomásunk a Japánkert volt. Ebben a festői
környezetben mit tehet egy hatodikos? Hát persze, hogy
bújócskázik! Varázslatos helyeket találtunk rejtekhelynek,

így még izgalmasabb volt a játék. Eljutottunk egészen a Zenélő kútig, azaz egy délután alatt bejártuk a teljes szigetet.
Feltöltődve, élményekkel gazdagon indultunk haza. Viszszatérünk még erre a csodás szigetre!
Éliás Ildikó, tanulószobás tanár
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium
és Általános Iskola

Kutatók éjszakája az Álmosban
Évente egyszer rendezik meg Európa szerte ezt a színes,
élményekben gazdag estet. Budapesten 100 helyszínen
számtalan előadás, beszélgetés, laborlátogatás, kísérlet, tárlatvezetés, kreatív foglalkozás várta az érdeklődőket.
Sok fejtörés után választottuk ki a helyszíneket. Arra törekedtünk, hogy minél több tudományág legyen a tarsolyunkban.
Elsőként az ELTE Informatikai Karán jártunk. Egyszerre
több programhoz is becsatlakoztunk: Lego-robot programozás, játékos mesterséges-intelligencia projekt, kakukktojás keresés a virtuális világban. Fantasztikus élmény volt
ennyi egyetemista között lenni, és tőlük tanulni! Többen komoly díjakat is kaptak teljesítményükért.
Ezután a Természettudományi Múzeumba tértünk be.
Ott egy antropológus mesélt a múmiák titkairól. Nagyon
izgalmas előadás volt. Utána egy tárlatvezetésen is részt
vehettünk, ahol további ismereteket szereztünk a múmiák
világáról.

Sötétedés után indultunk az utolsó állomásra, s léptünk
be a Nemzeti Múzeum hatalmas előcsarnokába. Nagy szeretettel fogadtak minket, hiszen iskolai csoport ritkán látható
ilyen eseményen. Itt is több látnivaló részesei lehettünk: beléphettünk a vaskor, a bronzkor és a római kultúra egy-egy
épületébe, s virtuálisan körbe járhattuk. Emberi csontokkal
ismerkedhettünk, miközben kérdésekkel bombáztuk a régészeket és a kutatókat. Nagy kiváltság volt, hogy múzeumi
tárgyakat is megfoghattunk, és kitalálhattuk milyen funkciót láttak el a különböző korokban.
A legnagyobb élmény mégis az volt, hogy ezt a sok információban és élményben gazdag hosszú napot mindvégig
érdeklődéssel és tudásvággyal kísértük. Bár a lábunk elfáradt, de a sikerélmény mindent kárpótolt.
Dr. Puszter Bernadett, intézményvezető
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium
és Általános Iskola
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Nemzetközi Könyvfesztivál

SPORTNAP 2022

Manapság igen nehéz rávenni a fiatalokat a könyvolvasásra.
Valójában a tankönyvön kívül nem szívesen vesznek a kezükbe könyvet.
Ezért nagy kihívásnak bizonyult elmenni a Nemzetközi
Könyvfesztiválra. De legalább szagoljunk bele a könyvekbe!
Ahogy beléptünk az épületbe, azonnal felfigyeltek ránk.
Egy osztálynyi gyerkőc a kiadói standok között nem mindennapi látvány. Néhány perc elteltével már vendégei voltunk egy kiadónak, ahol mesélni kezdtek a könyvkiadásról,
a műfordításról és az olvasás fontosságáról. Mindannyian
kaptunk egy „jó illatú” ifjúsági regényt. Miután ott volt a műfordító, valamennyi könyvet dedikálta. Mi pedig megígértük, hogy akkor is, ha ritkán veszünk a kezünkbe könyvet, az
ajándékba kapott regényt elolvassuk. Ezután boldogan és
nagy érdeklődéssel jártuk be a többi könyvkiadó standját.
Egy új világot ismertünk meg. A könyvek titokzatos világát. Van remény, hogy ismét lesznek könyvolvasó fiatalok!
Éliás Ildikó, tanulószobás tanár
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium
és Általános Iskola

Idén, szeptember utolsó tanítási
napján, 30-án lett megtartva az
Álmosban évente megrendezésre kerülő Sportnap. A péntek
szomorkás, esős idővel indult, de
a jó hangulatnak köszönhetően
sok-sok új élménnyel, tudással
és napsütéssel zárult. Kisebb
csoportokra bontva 5 foglalkozáson vehetett részt minden tanuló. A foglalkozásokat részben
a saját tanáraink rendezték, illetve volt több meghívott előadó
is. A délelőttbe belefért a néptánc, a ping-pong, az eső elől
elbújva a folyosón tartott focimérkőzések, a hihetetlenül
hasznos pszichológia óra, ahol Csányi Nikoletta iskolapszichológussal beszélgettünk a társadalom által felállított irreális elvárásokról a nőkkel szemben. A Vöröskereszt dolgozói
„elsősegély gyorstalpalót” is tartottak, ahol szó esett az újraélesztés pontos technikájáról, arról, hogy hogyan kell helyesen kommunikálni a mentősökkel, illetve mit csináljunk, ha
gyorsan segítséget kell biztosítanunk egy társunknak. Aktív
órák keretein belül részt vettünk jógán, röplabdán, és még
a darts is belefért az időnkbe. Ez a nap tökéletes módja volt,
hogy még egy kicsit szusszanjunk az előttünk álló 8 hónap
hajtás előtt, és felkészülten, energiával feltölődve várjuk,
mit hoz majd a következő időszak.
Király Dorka (11.b),
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium
és Általános Iskola

Pályaorientációs nap 2022 – Álmosos látogatás a Károli Gáspár Református Egyetemre
Egyetem, professzorok, szakdolgozat, államvizsga. Mind-mind félelmetes szavak az
ember számára, főleg, ha még csak 11.-es.
Hogy a továbbtanulási izgalmakat kicsit csillapítsuk, az osztályunk október 4-én
ellátogatott a VIII. Kerületi Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol a karok vezetőinek, illetve az intézmény hallgatóinak segítségével közelebbről is betekintést
nyerhettünk a felsőoktatás minden fortélyába. Előadást tartottak nekünk a Bölcsész
karról kezdve, egészen a teológia szakirányig a tanszékek tanárai, doktorai. Hallottunk előadást a hozzánk legjobban illő anglisztikáról, valamint germanisztikáról is.
Számomra teljesen új információ volt az, hogy a germanisztika szakon nem csak
a német nyelvbe kóstolnak bele a diákok, hanem a hollandot is előtérbe helyezik.
A program lezárásaként körbejártuk az épületet, megnéztünk egy-kettő osztálytermet, ismerkedtünk a felsőoktatás légkörével.
A mai nap tökéletes képet adott a jövőnkről, megmutatta, hogy nem kell félni
a továbbtanulástól és a közelgő felvételi időszaktól, hiszen bármi is történik, biztos
jó kezekben leszünk segítő tanáraink, valamint egymás támogatásával.
Király Dorka 11.b,
Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola
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Magyar diáksport napja,
témanap a BEKK berkein belül
„ A mozgáshoz úgy közelíts, ahogy az élethez: lelkesedéssel,
örömmel és hálával. Mert a mozgás az élet, az élet pedig
a mozgás. Mindkettőtől azt kapod, amit beleteszel.”
Ron Fletcher
Intézményünk az előző tanévben csatlakozott a magyar
kezdeményezésű létrejött Európai Diáksport Napja nevű
rendezvényhez, amely Magyar Diáksport Napjaként az idén
is hivatalos témanapként szerepel a tanév rendjében.
A szeszélyes őszi időjárásra való tekintettel kétféle programot állítottunk össze, majd a nap folyamán a szélsőségesen változó égi körülmények végül megszántak minket,
és a szívemhez, illetve a rendezvény jellegéhez is közelebb
álló, külsős helyszínen sikerült lebonyolítanunk a tanév első
nagyobb, kollégiumi szintű programját.
A délelőtti tanulásban megfáradt gyerekek kicsit felfrissülhettek a szabad levegőn történő két órányi, játékos csapatfeladatokat tartalmazó „sportnapon”, amelyet egy rövid
sétára található Pillangó park felújított játszóterén és sportpályáin tartottunk.
Vegyes csapatokat alkotva lehetőséget kaptak külön fiú
és lány épületben elhelyezett tanulóink egymás megismerésére, valamint a csapatok közötti erőviszonyok is kiegyenlítettek lehettek így. A versengésben szerepet kaptak

erőnléti és labdajátékok, sok nevetésre serkentő ügyességi
feladatok, valamint a 2022-ben futva, vagy sétálva teljesítendő táv teljesítése. Minden jelenlévő lelkesen, ha kellett,
akkor férfias virtussal, csapaton belül egymást is lelkesítve
és segítve vett részt a témanapon, ami örömmel töltötte
meg szervezőként a szívünket.
Dr Csehóné Just Réka és Lőrincz Norbert,
kollégiumi nevelőtanár
Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium

Állatok Világnapja
a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában október folyamán
állateledel-gyűjtő akciót hirdettünk meg az októberi Állatok
Világnapja kapcsán.
Már évek óta támogatunk állatmentő szervezetet az öszszegyűlt adománnyal. Idén, ahogy már két éve a Léleklánc
Állat-és Környezetvédő Alapítványt támogattuk.
https://leleklanc-allatvedok.hu/
Az alapítvány képviselői október 22-én keresték fel iskolánkat és meglepték diákjainkat egy terápiás állatasszisztált

foglalkozással is a https://www.facebook.com/mancsaszivhez
szervezet Bora és Lady terápiás kutyusaival, a gyerekek hatalmas örömére.
Fontosnak tartjuk diákjaink érzékenyítését a rászoruló állatok segítésében is. Ezek az alkalmak mindig kitűnő lehetőséget teremtenek erre.
Köszönettel tartozunk diákjainknak, és szüleiknek a nagylelkű adományaikért, melyet a rászoruló kisállatok számára
hoztak be.
Csürke Gyöngyvér, szervező tanár
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ÖKO-Sziget
Szeptember 16-án, másfél év kihagyás után iskolánk ismét
ellátogatott Szigetmonostorra, az ÖKO-Szigetre.
A programra három osztály, az 5.b, 5.c és a 6.c látogatott el.
Az idei rendezvény alaptémája a beporzók szerepe az élhető környezet fenntartásában. A gyerekek korosztályuknak
megfelelő foglalkozások keretében ismerkedtek meg a beporzó rovarok fontosságával és a beporzók életét fenyegető
veszélyekkel.
A kisebbek interaktív játékban vettek részt, amely során
rávilágítottak arra, hogy a méhek, azaz a beporzó rovarok
pusztulása a mezőgazdaság összeomlásához, és az élelmiszerhiány kialakulásához vezethet.
A délután további része kézműveskedéssel telt. A gyerekek méhecske-hoteleket készítettek fából és szalmából,

melyek a Szentendrei-sziget erdeiben lesznek kihelyezve
a vadméhek számára.
A délután jó hangulatban telt, mindenki nagyon jól érezte magát, és a program végén egy kis ajándékkal távoztunk.
Körmendi Judit, osztályfőnök 5.c
Dr. Mező Ferenc Általános Iskola

Autómentes nap a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában
Iskolánkban már hagyomány, hogy az Európai autómentes nap jegyében diákjaink sportpályán, az alternatív
közlekedési módokat akadálypályán is kipróbálhatják.
Így történt ez idén, szeptember 23-án péntek délután
is. Sokan pattantak rollerre, kerékpárra, görkorcsolyára
és örömmel rótták a köröket. Még a bátrabb felnőttek is
felidézhették gyermekkori emlékeiket rollerezés közben.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több diákunk és
kollégánk is használja ezeket a környezetbarát közlekedési módokat az iskolába járáshoz.
Csürke Gyöngyvér, ÖKO munkacsoport

Idén nyáron is a Szigetközben
vízi vándoroztak a mezős
gyerekek
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola Mezőtandem Egyesülete negyedik éve pályázott sikeresen a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség programjára. Idén, már 36 tanuló kóstolt bele
a vándortáborozásba a vízen. Dunaszigetről eveztünk le Kisbodakon át Ásványráróig, hét nap alatt. Az élmény felejthetetlen, a tábor több, mint nyaralás, feszegetjük a fizikai és
lelki határokat. Összesen 100 kilométer a vízen, szombaton
bizony már mindenünk fájt, de kenuba kellett ülni. Eveztünk
kánikulában, aludtunk viharban, áztunk vízen és túléltük!
Megtanultunk tábortüzet rakni, bográcsban főzni, hajókat
kikötni, együtt enni a vízen. Jó csapat voltunk. Jövőre ismét
találkozunk!
Petres Margit, testnevelő tanár, vízitúra vezető
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Beszámoló Erasmus+ tevékenységről
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 2020-ban
a „2020-1-HU01-KA101-078256” számú Erasmus+ köznevelési intézmények számára kiírt pályázatán 30 606 € támogatást kapott a „Motiváció, kulcs a sikerhez” című nemzetközi
képzési tevékenysége megvalósításához.
Az elmúlt két év során megvalósult 16 mobilitási tevékenység, 13 résztvevője Európa számos képző intézményben vehetett részt, nyelvtanfolyamon és módszertani-szakmai kurzusokon.
A képzések fő témája a motiváció, a tanári-tanulói megújulás, az ehhez szükséges módszertani ismeretek bővítése, és azok gyakorlatba való átültetése. Az intézmény már
ötödik alkalommal nyert el nagy összegű támogatást nemzetközi képzésben való részvételéhez. Az előző négy sikeres
pályázat témájában egymásra épülő, de mindig új elemeket
is beemelő projekt volt. Így a módszertani megújulás, az IKT
eszközökkel kapcsolatos kompetenciák fejlesztése intézményi szinten, az inkluzív oktatás témaköre jelent meg az
egyes pályázati anyagokban.
Az inkluzív oktatással kapcsolatos pályázatunk olyan
magas szakmai elismerést kapott, hogy országos szinten
Nívó-díjra jelölték, és szakmai konferencián tarthattunk előadást a fenti témában az elmúlt tanév végén.
A motivációval kapcsolatos pályázatban az oktatásban
zajló intenzív változásokra kívántunk reagálni, és az ezzel
kapcsolatos kihívásokat tartottuk szem előtt. Mivel a folyamatosan változó oktatási környezetben egyre nehezebb
fenntartani a tanári-tanulói motiváltságot, eredményességet, ezért is fókuszáltunk erre a nagyon fontos területre.
A különböző kurzusok felölelték a kreatív oktatás, a tanári
kiégés-megújulás kérdését, de fókuszba kerültek olyan témák is, mint az inkluzív oktatás kihívásai, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás lehetőségei, az együttműködési

készségek fejlesztése a tanulói közösségben, a módszertani
lehetőségek bővítése, melyek inspirációt és szakmai megújulást jelentenek tanári közösségünk számára. 4 fő Máltán
nyelvtanfolyamon vett rész, mivel iskolánk egyik fő profiljából adódóan nagyon sok tanulónk van, akinek a magyar
nem anyanyelve és a szülőkkel, illetve a diákokkal a munkatársak angolul tudnak kommunikálni
Hatan jártak Horvátországban különböző módszertani
kurzusokon, egy kollégánk Hollandiában vett részt képzésen, de Barcelona, Brighton, Prága és Tenerife is szerepelt az
úti célok között.
A résztvevők beszámolói alapján, melyet a tantestület
körében tartottak meg a tanévnyitó értekezleten mindenki
nagyon sok tapasztalattal gazdagodott, mind szakmailag,
mind emberileg. Az Erasmus kurzusokon való részvétel észrevehetően friss energiát, lendületet ad a kollégáknak, ami
a további szakmai tevékenységükhöz nagyon pozitívan járul hozzá.
Az intézmény honlapján, szülői-munkatársi körben, workshopok, szakmai napok és szemináriumok során tervezzük
a projekttel kapcsolatos disszeminációs tevékenységet, melyek hozadéka rövid és hosszútávon is jól mérhető a szakmai munkánkban. A külföldön megszerzett tapasztalatok,
a megismert jó gyakorlatok beépülnek a napi munkába és
azok a munkatársak is nyitottá, érdeklődővé válnak, akik
még nem vettek részt hasonló programon. Ezt mutatja az is,
hogy évről-évre nő azok száma, akik a pályázatba bekapcsolódnak azzal a céllal, hogy időnként saját komfortzónájukból kilépve valami újat, valami inspiratív kezdeményezést
kipróbáljanak, amivel a pedagógiai lehetőségeiket bővíthetik rövid-és hosszútávon is.
Csürke Gyöngyvér,
projekt koordinátor
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Jane Goodall-tól a 6.a-ig 
„A természet változik. És mi teljesen függünk ettől a változó
világtól. Ez biztosítja az élelmünket, a vizet és a levegőt. Nincs
ennél nagyobb értékünk, muszáj megvédenünk.”
David Attenborough
Szeptemberi osztályprogramként, nagy szerencsénkre, le
tudtunk egyeztetni egy nagyon színvonalas és tartalmas
előadást a Jane Goodall Intézet Természet és Környezetvédelmi Egyesülettel. Magyarországon 2006-ban, Jane Goodall részvételével jött létre a Rügyek és Gyökerek Egyesület,
mely akkor elsődleges céljaként a hazai környezeti nevelés
megerősítését tűzte ki. Azóta programjuk és előadássorozataik bővültek, és folyamatos érdeklődés övezi ezeket.
Témának, a sajnos egyre nagyobb problémának mondható Műanyagszennyezés – A műanyag, mint veszélyforrás
témájú előadást választottuk.
Véleményem szerint nem lehet elég korán kezdeni a tudatos környezetvédelemre nevelést!
Az intézet kedves kollégája, Kádár András és önkéntes segítője tárta elénk ennek a mindennapos problémának a következményeit és alternatív kiváltási megoldásait.
A gyerekek bizonyos adatokon, főleg az állatokra mért káros következményeken meglepődtek, látszott, hogy megérintette őket és van még remény ebben a nemzedékben,
hogy tegyenek a környezet pusztítása és rongálása ellen.
Minden állítás és tényfeltárás a saját nyelvezetükön szólalt

meg, majd kifejthették véleményüket, elmondhatták gondolataikat.
Levezetésképpen mindenki elkészíthette saját vászonszatyrát, amit a környezetet óvva használhat, kiváltva ezzel
a műanyag szatyrokat és zacskókat.
Mindenkinek ajánljuk, hogy lépjenek kapcsolatba ezzel
az intézettel és legalább egyszer vegyenek részt egy általuk
lebonyolított programon!
Nem is gondolnánk, hogy mennyi közös célja és közös
útja lehet egy ekkora intézetnek és egy ilyen kicsi, csupaszív
osztálynak!
Komócsin Edina, pedagógus
Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

Rendhagyó környezet óra a 4.a osztályban
Csütörtök, környezet óra. Éppen a zöldségek és gyümölcsök
birodalmában barangoltunk, amikor betoppant hozzánk
két kutyus. Cuki és Medi alias Medence. Már is visszük őket
haza!- ez volt az első gondolatunk.
Az első ismerkedési pillanatok után elengedték őket, szabadon sétálhattak közöttünk. A zsemleszínű Cuki, nevéhez

hűen, cuki módon közelített hozzánk. Megszagolt, megnyalt minket és hagyta magát simogatni. A kis fekete kutyus
Medi, akit 70 magával mentettek ki egy helyről, félénkebb
volt. Nevét egy medencéről kapta, amiben szívesen lubickolt. Neki még több időre volt szüksége, a közeledéshez.
Jöttek velük kísérők a Zöldebb Alapítványtól, akik egész
órán beszélgettek velünk az állatokról. Megtudtuk, hogy
milyen fontos az állatokat ismerni. Milyen káros dolgok
keseríthetik meg az életüket és mennyire kell vigyáznunk
a környezetükre. Városban élünk, de mégis vannak körülöttünk élőlények: háziállatok és vadállatok. A háziállatok
elsősorban csak ránk számíthatnak, felelősséggel tartozunk
értük. A vadállatok élőhelyét tisztelni kell, mi csak vendégek
vagyunk náluk.
Hamar elrepült az idő, csak a kicsöngetés zavarta meg az
óra nyugalmát. Kár, hogy vége lett! Szerencsére, jönnek még
hozzánk és folytatjuk ezt a remek „utazást az állatok körül”.
Egy közös képpel búcsúztunk négylábú vendégeinktől.
Kékesi Beáta, tanító
Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola
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Megemlékezés a zeneiskola névfelvételének évfordulóján
Október 4-én ünnepeltük névfelvételünk 8. évfordulóját.
Ezen a napon hagyományosan koszorút helyezünk el Fischer Annie zongoraművész lakóházának emléktáblájánál,
a Szent István park 14. szám alatt. Ezután az iskola aulájában
folytattuk a megemlékezést. Kovács Kira intézményvezető felidézte Fischer Annie életútjának fontos mozzanatait,
kiemelte a művésznő kapcsolatát a fiatal tehetségekkel,
jótanácsait, intelmeit az ifjú zenészekhez. A műsort két

zongorista növendékünk szép játéka tette még hangulatosabbá. Fischer Annie zongorát formáló emléktáblájánál
a Diákönkormányzat képviselője helyezte el a koszorút. Az
ünnepségen jelen volt dr. Házlinger György tankerületi igazgató úr, és Gálné Molnár Klára főosztályvezető asszony.
Győriványi Katalin, igazgatóhelyettes
Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola-Alapfokú
Művészeti Iskola

„Közösen a nagyokkal” – a Liszt Ferenc Kamarazenekar
interaktív koncertje a Zeneiskolában
Október 11-én a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott koncertet a zeneiskolánkban. A hangversenyterem megtelt kicsikkel és nagyokkal, mindenki izgatottan várta a világhírű zenekart. Már az első percekben felemelő élményt kaptunk:
a műsor első darabját továbbképzős vonós növendékeinkkel együtt adták elő. A közös muzsikálás nagy megtiszteltetés és egész biztosan életre szóló élmény marad a fiataljainknak. A színes műsor egy másik darabját a kisebb
növendékeink kísérhették ritmus hangszerekkel, fent a színpadon. Az izgalmas koncert után ráadásként két ismert dallamot énekelhetett a közönség a zenekar kíséretével. Gyerekek és szülők, növendékek és tanáraik hatalmas tapssal
köszönték meg a zenekarnak ezt a felejthetetlen élményt.
Győriványi Katalin, igazgatóhelyettes
Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola-Alapfokú
Művészeti Iskola
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Éljenek az apródok!
Nagy dolgot élhetett át tegnap a három ötödik osztály! Hivatalosan is a Budapest
XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola felső tagozatos apródjai közé fogadták őket.
Hatalmas izgalom előzte meg a szerdai délutánt, hiszen már az elmúlt héten
kaptak feladatot a kicsi ötödikesek. Lelkesen számolták a lépcsőket, vagy éppen
a tornaterem ablakait.
Az igazi izgalom azonban a tornateremben várt rájuk, ahol Judit néni konferálásával kezdetét vette az osztályok játékos megmérettetése. Andi néni és Zsóka
néni figyelő és segítő szemét semmi nem kerülhette el. Az egri vár hős védőinek
korába röppentek vissza a gyerekek, és olyan feladatokat oldottak meg, amelyek
a korabeli apródoknak is kihívást jelentett volna. Voltak erőt próbáló akadályok:
Ki tud pókjárásban ügyesebben labdát cipelni? És volt olyan, ahol a tériszonnyal
is meg kellett küzdeni: Egy meredek padon apródsapkában zászlót vinni a várba.
De nem csak a testi erőről akartak bizonyosságot a hatodikosok! Egy puzzle
darabjait is össze kellett illeszteni, a lehető legrövidebb idő alatt.
A kimondott szavaknak súlya van, a feladatokat záró eskü minden szavát igyekeznek majd megtartani az ötödikesek, hiszen ott lebeg felettük Gárdonyi szelleme!
Zentai Tünde, tanár

A magyar népmese napja a Gárdonyiban
Iskolánkban szeptember 30-án, a Magyar népmese napján,
akadályversenyt szerveztünk a felső tagozatos osztályoknak. Az osztályok nagy izgalommal készültek, rendezték
a tantermeket, irányították a játékot, segítették a lebonyolítás menetét. Sok nevetés, mókás epizódok színesítették
a programot.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három udvari mókamester, akik a népmese napján hétpróba elé állították
a GÁRDONYIS leánykákat és fiúcskákat.
Pirkadatkor izgatottan érkezett meg az egyfejű sárkány,
a gazdag bíró lánya, a király, s leánya,
a szegény legény, a csillagszemű juhász és még sok kis meseszereplő,
hogy közösen teljesítsék a kihívásokat.
Tornatermünk elvarázsolt mezővé
alakult, ahol kart-karba öltve, ingoványon átkelve, sziklákat megmozgatva, az aranykarikát kézről-kézre adva
kellett legyőzniük a hétfejű sárkányt.
Néhány tanterem is próbatétel helyszínévé vált, de még a folyosók is titkokat
rejtettek. Hamupipőke bőrébe bújva
szemezgettek bab, lencse és rizsszemek között, kendőkkel ügyeskedve
juttatták célba az aranygolyót. Egymással versengve öltötték magukra
a különböző ruhadarabokat, és keresgélték az elrejtett üzenetek mozaikjait.

De nem csak ügyességüket, az eszüket is próbára tették egy
mesés totóval.
A nagyobbacska legények és leányok Palkó, a bátor lovászfiú kalandjait kísérhették végig egy 11 akadályból álló
játékban, ahol érdekesebbnél érdekesebb próbákat kellett
kiállniuk. Főztek varázsfőzetet, kiválogatták a lencsét a hamuból, horgásztak aranyhalra, etettek almával lovacskát,
próbáltak elsurranni az alvó óriás mellett. Az ügyességi feladatokon kívül voltak olyanok is, ahol az éles eszüket kellett
megmutatniuk.
A megfáradt mesehősök végül az
ebéd után elmajszolhatták a méltán
megérdemelt hamuba’ sült lekváros
buktát is.
Sok lelkes, mosolygós gyerek, és tanító néni nyugtázta a napot azzal a jó
érzéssel, hogy a mesehősök élete nem
csak játék és kacagás, viszont összefogással minden akadály legyőzhető. Aki
nem hiszi, járjon utána!
Jól sikerült, vidám délelőttben volt
részünk. A Gárdonyiban mindenkit
szeretettel várunk!
Béresné Papp Tünde és Nida Olga,
szervező tanárok
Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza
Általános Iskola
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Nyári tábori beszámoló
Szigetköz – 2022. 07.23-29.
Az idei szünidőben is Dunaszigeten, a már jól ismert környezetben táboroztattunk 42 gyermeket.
Minden szinten, szinte minden: A beköszönő elsősöktől,
az elköszönő nyolcadikosokig minden korosztály képviseltette magát. A jó hangulat a programok ismeretében garantált volt, az időjárás mindezt erősítette. Kellemes nyári
időben tölthettük el ezt a hetet, alkalmat adva a változatos,
sokszínű szabadidős tevékenységekre.
Első este rókavadászatot tartottunk, amit kicsik és nagyok
egyaránt izgalommal vártak. A megtalált ajándékokba kuponokat is rejtettünk, amikkel a szerencsések a hét során
különféle kedvezményeket élvezhettek.
Tábori témánk minden évben a kenuzás, idén is két délelőttöt töltöttünk ezzel a szórakoztató, sportos programmal.
A kis kormányosok ügyesen tették a dolgukat, az időnkbe
belefért egy kis fürdőzés, és stégről ugrálás is.
Az 1 perc és nyersz játékok mindig nagyon népszerűek,
hisz ki ne szeretné összemérni másokkal ügyességét, rátermettségét. Ezek a játékok átszőtték a hetet, rengeteg győztest avattunk.
Két sportversenyt is szerveztünk, ping-pong bajnokságot, és darts kupát. Mindkét feladatra bőven akadt jelentkező, és kitartóan gyakoroltak a minél eredményesebb részvétel érdekében. A dicsőségen kívül a győztesek jutalma itt is
különféle finomság volt.
Kihagyhatatlan programunk a …Ki mit tud?” A gyerekek
egész héten át lelkesen készültek, próbáltak, hogy akár
egyénileg, akár csoportosan a legjobb formájukat hozzák,
és szórakoztassák a kíváncsi nézőközönséget.
A helyszínen többféle fürdőzési lehetőség is kínálkozik
a szabadidő vidám, pancsolós eltöltésére. Akár a szabadstrandot, akár a tábor melletti „titkos kertet” választjuk, biztosan nem csalódunk. Utóbbi a fürdés mellett lengőhintán
elkövetett különféle ugrások tökéletesítésére is alkalmat kínál. A kicsik és nagyok egymást tanítják, bravúros mutatványokban gyönyörködhettünk.

Utolsó esténken hagyományosan tábortűzzel, és közös
sütögetéssel, szabadtéri hamburger vacsorával búcsúztunk
a tábortól. Elmaradhatatlan a pillecukor sütögetés, ami minden gyerek kedvenc desszertje. Végül a közös éneklés egységbe kovácsolta a csapatot.
Hazafele úton egy meglepetésprogramot tartogattunk
a gyerekeknek, ellátogattunk a győri állatkertbe. Szakvezetővel jártuk végig a kertet, az állatkert lakóiról meghallgathattunk néhány érdekes, olykor vicces történetet. Ebédre
mindenki nagy örömére pizzát ettünk, majd a szabadidőt
a nagyobbak az állatkert szabad felfedezésével, a kisebbek
pedig a jól felszerelt játszótér kipróbálásával tölthették. Végül egy látványos és felettébb szórakoztató állatbemutató
előadáson vettünk részt, amit mindnyájan nagyon élveztünk, és mellette sokat tanulhattunk is a különféle állatokról.
Hazafelé a vonatúton már arról megbeszéltük, hogy jövőre veletek ugyanitt! Azt hiszem, ez mindent elárul. Örömmel
nyugtáztuk, hogy az idei táborunk is tartalmas, szórakoztató, igazi csapatépítő programokban bővelkedő időtöltést
biztosított a velünk tartó gyerekseregnek.
Solti Katalin és Nagyné Kerkapoly Beáta,
tanítók
Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola
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Amikor a kultúra közös nyelvvé válik
A Budapest XIII. Kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskolában francia
nyelvet tanuló nyolcadikosok egy része október 4-én kulturális kalandra
indult, ugyanis meglátogatta a Szépművészeti Múzeumban látható Matisse kiállítást. A programot Matisse életrajzával és munkásságával kapcsolatos kutatómunka előzte meg, amit francia nyelven készítettek el és
osztottak meg társaikkal a gyerekek. A múzeumban aztán együtt megnéztük a művészről készített kisfilmet is. Matisse ideiglenesen Budapestre költözött „világában” mindenki talált egy neki tetsző festményt, vagy
szobrot, és – amint ez a következő, immáron tantermi franciaórán kiderült
– magával hozott a kiállításról egy-egy színt, szót, benyomást, hangulatot.
Valamit, ami hozzá közel álló, valamit, ami művészi, valamit, ami franciás.
Binder Zsuzsanna,
franciatanár

Szent Mihály havának
eseményei a Hallássérültek
Tanintézetében
A 2022/23-as tanévet interaktív, élményközpontú tanulással indítottuk az Álmok álmodói kiállításon. Kisebbek és
nagyobbak nagy érdeklődéssel gyűjtöttek új ismereteket
a világhírű magyar tudósok munkáiról. A tárlat hatalmas területen létrehozott részletgazdag, több korosztály számára
is érdekfeszítő tematikájú kiállítás, mely lehetőséget ad viszsza-visszatérő foglalkozások, múzeumpedagógiai feladatok
megvalósítására.
Szeptember hónap jeles napjai közül egy minden évben kiemelt jelentőséggel bír iskolánk tanulói és felnőttjei
számára. Őszelő havának utolsó vasárnapja a Siketek Világnapja. Évről-évre megünnepeljük ezt a napot, különböző

érdekes, hasznos és tartalmas programokkal készülünk kicsiknek-nagyoknak. Iskolánk életében ez már hagyománynyá vált. Idén Vácra látogatottunk el, a 220 éves siketoktatás
gyökereinek épületébe. 1802-ben, Cházár András áldozatos
munkájának, adománygyűjtésének köszönhetően megnyitotta kapuját a Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet.
A régi épület üresen álló püspöki palota volt, abból hozták
létre az első iskolát a magyar siket gyermekeknek.
Megkoszorúztuk Cházár András és Borbély Sándor szobrát, vetélkedtünk az új és meglévő ismeretekből közösen,
kapcsolatokat építettünk a két intézmény tanulóival, tanáraival. Váci
kollégáink őszinte mosolyokkal, szívélyes fogadással és finomságokkal
láttak el minket.
dr. Gálné Csabai Klára,
intézményvezető
Hallássérültek Óvodája, Általános
Iskolája, Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye és Kollégiuma

11

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Zenei világnap
„Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”
Babits Mihály
Iskolánk kórusa, a Herman kórus október 3-án a Zenei világnap alkalmából
kirándulással egybekötött fellépésen vett részt Komáromban, a testvériskolánkkal együtt szervezett Öröméneklésen. Közel ötven kórustaggal indultunk
Budapestről, a busz végig zengett az énekléstől. Ellátogattunk a Tatai Fényes
tanösvényre, megnéztük a Tatai várat, majd innen indultunk tovább Komáromba. A főtéren az Öröméneklés alkalmából több kórus gyűlt össze. A közel
egy óra alatt számos népdal, kánon, musicalrészlet, klasszikus dal hangzott
el a lelkes gyermekhangokkal. Immár 5. alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, hatalmas élmény volt együtt énekelni. Kísérőnk Kósa Veronika és
Pete Lilla tanítónő volt.
Iskolánkban másnap, október 4-én a nagyszünetben gyűlt össze iskolánk
apraja-nagyja, hogy megünnepeljük a Zene világnapját. Énekeltünk őszi dalt,
magyar táncot, és Bródy János dalát.
J. S. Bach: Parasztkantátáját iskolánk tanárai is megtanulták, hogy több
szólamban együtt énekelhessünk diákjainkkal.
Csallóköziné Baranyi Zsuzsa,
intézményvezető-helyettes, kórusvezető
Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola

Erzsébet-táborban jártunk

Neked nap

A Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskolából 2022. szeptember 21. és 23. között Erzsébet-táborban
vettünk részt a 6. és 7.évfolyamos diákjainkkal Zánkán. Az
ország szinte minden részéről érkező, mintegy kétezer fős
táborban, három önfeledt és élményekben gazdag napot
töltöttünk el együtt. Mindennap egy általunk választott
programon vettünk részt. Az első napon délután egy kutyabemutatón voltunk. Ezt követte az esti nagyszerű Oláh
Gergő koncert. Második napon délelőtt osztályonként különböző fakultatív programokat választottunk: kalandpark,
trambulin, fizikai-kémiai kísérletek, repülő-park, íjászat, lézerharc. Majd délután közösen megtettünk egy 10 km-es túrát az alsódörgicsei Árpád-kori romtemplomhoz. A napot az
esti disco zárta. A harmadik napon az összepakolás után lesétáltunk
a Balaton partsé
jára,
ami gyönyörű látjá
ványt
nyújtott a kora
v
őszi
ő napsütésben. Mind
három
napon nagyon
h
jól
j éreztük magunkat!
Jövőre
is megyünk!
J
Kiss Ágnes
magyar tanár,
a 8.b osztályfőnöke

2022. 09. 20-án, az Európai kultúra és a gyermekek világnapján iskolánk, a Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 15 fős csapattal, Gazdig Vendel Özséb és Pausz
Tamás kíséretében vett részt a Neked-nap című eseményen,
ahol 10 állomáson keresztül különböző játékos, mozgásos
és fejtörő feladatokat teljesítettünk. Az idő kegyes volt hozzánk, és szabadtéren lehetett megrendezni az eseményt.
Minden állomáson előadtuk a saját csapat indulónkat, és
a nap végére a hangszálak is elfáradtak. Mindenki nagyon
jól érezte magát, jövőre is ott a helyünk.
Pausz Tamás 7.b osztályfőnöke, testnevelő tanár
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Mihály nap a HOŠIG-ban
Színes, nyüzsgő forgatag lepte el szeptember 28-án délután
az óvoda udvarát: óvodásaink, testvéreikkel és szüleikkel
Szent Mihály napjának tiszteletére rendezett vásár alkalmából gyűltek össze egy közös mulatságra.
Mihály napjának megünneplése már hosszú évek óta
hagyomány óvodánk életében, és e várva várt eseményt
több héten át tartó készülődés előzi meg. Az óvoda dolgozói rendezték be és díszítették az árusítóhelyeket, igazi vásári hangulatot teremtve. A vásár nyitányaként – az óvónők
felkészítő munkájának köszönhetően – óvodásaink horvát
és magyar verseket, vásári kikiáltókat, dalokat, mondókákat adtak elő. A vidám műsort követően a gyermekek kis
kosaraikkal a kezükben valósággal megrohamozták az
árusokat – a kis eladókat -, és örömmel válogattak a színesebbnél színesebb portékák közt. Elkeltek a papírforgók,
festett színes kövek, gyűrűk, nyakláncok, virággal díszített
nyalókák, különböző állatfigurák, hajtogatott békák, repülők. A vásári forgatag közepette természetesen jutott idő
a szülők által felajánlott finomságok, édességek kóstolójára is.

A dalok és zenék mindenkit jókedvre derítettek, bebizonyosodott, hogy ennek a rendezvénynek erős közösségteremtő ereje van. A szülők örültek, hogy részt vehettek ezen
a különleges napon, és tanúi lehettek gyermekeik örömének, boldogságának.
Havasiné Andrasek Magdolna, óvodavezető
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

ZUGLÓ KUPA BAJNOK A HOŠIG LÁNYCSAPATA
Az általános iskola összevont leány csapatával (5-8. osztály)
2022. szeptember 27-én részt vettünk a Zugló Kupa labdarúgás küzdelmein. A lányok nagyon szépen és ügyesen
játszottak a csoportmeccseken, és két győzelem után máris
készülhettünk a döntőre. A Csanádi Árpád Általános Iskola
csapatát 4-1-re, a Városligeti Általános Iskola teamjét pedig
7-0-ra győztük le.
Amíg vártuk az ellenfelünket, az ég is leszakadt.
Rengeteg víz került a pályákra, pár percre még a játékot is
felfüggesztették. Aztán szerencsére kiderült az ég, és következett a döntő. Vetélytársaink a Kaffka Margit Általános
Iskola diáklányai voltak. A felázott pályán teljesen más kö-

rülmények fogadtak minket. Hamar vezetést szereztünk,
de nem sokáig örülhettünk, mert mi is kaptunk egy gólt.
A mérkőzés végig küzdelmes volt, de végül a szerencse is
határozottan mellénk állt. A meccs utolsó másodpercében
Vám Mia kapufás góljának köszönhetően megnyertük a találkozót. A HOŠIG így a 2022/2023-as tanévben máris Zugló
Kupa bajnok!
A győztes csapat tagjai: Morina Vanessa, Pap Viktória,
Rácz Szabó Rózsa, Vám Mia, Lugosi Hanna, Kristóf Kyra, Czibulya Ruzsica és Hegedűs-Szabó Zoé.
Wenzel Tamás, testnevelő tanár
Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
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Jókaisok a zánkai Erzsébet-táborban
Ha valaki szeptember 21-én besétált a Jókai Mór Általános
Iskolába, biztos, hogy meglepődött a nagy csendességen.
Nem, nem a gyerkőcök fogadtak örök némaságot… Azon az
őszi reggelen a Déli pályaudvar volt kicsit hangosabb, mégpedig a közel 300 „Jókais” tanuló izgatott csacsogásától. Enynyien indultunk útnak a Balaton partjára, Zánkára.
Nem mondom azt, hogy az időjárás kegyes volt hozzánk.
Igencsak friss időnk volt, ami az erdőben talán még hidegebbnek tűnt. Rengeteg érdekesség, sok élmény feledtette
velünk ezt az apró kellemetlenséget.
Számtalan változatos, izgalmas programnak voltunk részesei. Hajókáztunk a Balatonon, bejártuk a haditechnikai
parkot, kúsztunk-másztunk a kalandparkban, túráztunk,

vicces kémiai kísérleteknél robbantgattunk, íjászkodtunk,
számháborúztunk. Nagy sikert aratott az esti Oláh Gergő
koncert, és természetesen az azt követő disco is.
Az utolsó nap délelőttjén megfáradtan, kissé bánatosan
üldögéltünk a vasútállomáson. Ezt érezhette a vonat is, hiszen késve gördült be az ismerős épület elé. Mi pedagógusok pedig megállapítottunk, hogy ebben a három napban
nem láttunk olyan gyermeket, akinek fontosabb lett volna
a telefonja, mint az Erzsébet-tábor által kínált vidám programok.
Geiszler Krisztina,
intézményvezető-helyettes
Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

Szüreti nap a Jókaiban
Ha október első hétvégéje, akkor „Szüreti nap” a Jókaiban.
Iskolánkban kedves hagyomány, hogy ilyenkor megnyílnak
az iskola kapui, szülők, gyerekek együtt jönnek a már nagyon várt programokra.
A gyerekek vidám foglalkozásokon vesznek részt, a felnőttek pedig kertet rendeznek, ültetnek, és bográcsban főzik az osztályoknak a finom ebédet.
Mivel előtte napon tartottuk az Európai Diáksport Napot,
mi is úgy szerveztük a rendezvényt, hogy még „zöldebbek”
legyenek programok, még szebbé tegyük iskolánk környezetét – ezzel is kapcsolódva az ESSD ajánlásához.
Reggel kicsit elkeseredve kémleltük az eget, hiszen szakadt az eső. Bár sokan azt mondják, hogy az esővíz jót tesz
a bográcsban főtt étkeknek, a szervezők úgy döntöttek, hogy
a kültéri programok elmaradnak; első a biztonság! Az „égi áldás” ellenére a szülők nagyon elszántak voltak, így ők az iskola tankertjében, udvarán dolgoztak, gazoltak, kötöztek, ültettek. Közben a gyerekek kavicsokat festettek, puzzle-t raktak
ki, légágyúval célba lőttek, szőlőt szemeztek, daráltak, préseltek, fokoltak, és készültek a nap végi szüreti produkcióra.
Amikor már mindenki kellemesen elfáradt, a tornateremből felhangzottak a szüreti dalok. Kis elsőseink népi játékot
mutattak be, a nagyobbak énekeltek, őszi verseket adtak elő.

Viccesen úgy fejeztük be a napot, hogy a Jókai akkor szüretel, amikor „jól esik” …
Geiszler Krisztina,
intézményvezető-helyettes
Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola
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Európai Diáksport Nap
a Jókaiban
Iskolánk a kezdetek óta – azaz immár 8. éve – lelkesen vesz részt a nemzetközi rendezvényen. A Jókaiban ez a kezdeményezés témanap, így nem csak
testnevelés órán, hanem más szakórán is a sport
témakörében zajlik a tanítás. Idén a környezetvédelemmel ötvöződött a kezdeményezés, amit minden
szaktanár igyekezett beleszőni az óráiba. A kissé zord időjárás
a sportolni vágyókat beszorította az iskola falai közé, de ez
nem szegte kedvünket. A sportprogramot mindig az éppen
aktuális évszámnak megfelelő táv lefutásával kezdjük. Most is
így történt, igaz idén először tornatermi keretek között.
Több helyszínt jelöltünk ki, ahol a gyerekek évfolyamonként mérhették össze lelkesedésüket, mutathatták meg versenyszellemüket. A kihívások inkább játékosak voltak, így
nagy örömmel vettek részt a feladatokban a gyerekek. A partizán játék, a csocsó, a pókfoci, az asztalitenisz és a „just dance”, valamint az ügyességi pálya, mind – mind nagyon népszerű volt, jó választásnak bizonyult. A gyerekek örömmel
vettek részt a feladatokban. De lehetőség volt arra is, hogy
a diákok plakátot vagy PPT készítsenek a sport és a környezetvédelem témakörében. A gyerekek kreativitását dicséri,
hogy remek alkotások születtek. Jó hangulatban telt a nap.
A diákok a kihívásokat annyira élvezték, hogy a legnagyobb

örömünkre a 120 perc mozgás végül jóval többre sikeredett.
Mindenki kipirult arccal, kellemesen elfáradva indult haza.
Bár rövid egy nap arra, hogy minden megvalósuljon,
mégis törekedtünk arra, hogy a „zöldítés”-t, a környezeti
fenntarthatóságot is beépítsük az Európai Diáksport Napjába. Ez úgy valósult meg, hogy másnap a szülőket és gyereket
kertrendezésre invitáltuk, ahol új cserjék, bokrok ültetésével
bővítettük az iskola zöldjét, illetve egyéb kerti munkákkal
csinosítottuk az iskola udvarát.
Bizton állíthatom, hogy az időjárás egyáltalán nem befolyásolta a programot. Az elégedett arcokat látva azt gondolom,
hogy sikerült kihoznunk a maximumot a napból. Ehhez természetesen elengedhetetlen a Jókai kollektívája, illetve a szuper gyereksereg, akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
Polyák Zsuzsanna és Farkas Andrea,
testnevelő tanárok, projektfelelősök
Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

BRINGÁVAL A SULIBA
Szeptember 22-én az autómentes világnapon a Budapest
XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola is csatlakozott
a Magyar Kerékpárosklub által szervezett Bringázz a munkába! Bringázz a suliba! programhoz. Az esemény célja az volt,
hogy a gyerekek és szüleik részvételükkel felhívják a figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára, előnyeire és
annak szükségességére. Tanulóink aznap, másik két zuglói
iskolával együtt, szüleik kíséretében kerékpárral vagy rollerrel közösen érkeztek meg az iskolába. A korai indulás és
a hűvös idő ellenére is mindenki nagy örömmel vett részt az
eseményen, jó volt látni, hogy családok együtt csatlakoztak
a kezdeményezéshez. A környezetbarát közlekedéssel a nap
további részében az iskolában is foglalkoztunk. Délelőtt az
udvaron kialakított kerékpáros ügyességi pályán tehették
próbára magukat a gyerekek, ki rollerrel, ki pedig biciklivel.
Itt azok a gyerekek is örömmel vettek részt, akik reggel nem
tudtak csatlakozni az eseményhez. A délután folyamán alsós
tanulóink megismerkedtek a közlekedési táblákkal, valamint
a biztonságos közlekedés alapjaival. Munkánk során nagyon
fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat mindig a környezetvédelemre, a környezettudatos életmódra tanítsuk, neveljük.
Fegyóné Vicickó Enikő, tanító-szervező
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A JÓKAIBAN
Az idei tanévben ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy egy
tanítási napot kizárólag pályaorientációs célra használjunk
fel. Ezzel a lehetőséggel élve iskolánk október 15-én, szombaton pályaorientációs napot tartott, ahol a diákok különböző formában, helyszíneken, életkoruknak megfelelően
ismerkedhettek meg az egyes szakmákkal. Legfőbb célunk
az volt, hogy elősegítse és bővítse a tanulók ismereteinek,
tapasztalatainak tárházát a munka különböző színterein,
megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztási döntés meghozatalát. Három osztály külső programon nyerhetett betekintést munkahelyi kulisszák mögé.
Felsőseinknek nyolc gimnázium mutatta be specialitásait, egyedi adottságait. Hangsúlyozták az általuk biztosított
lehetőségeket, perspektívát a továbbtanulás terén.
Iskolánk tanulói a szülőktől, illetve felkért szakemberektől
hallhattak előadásokat.
A gyerekek betekinthettek a NAV bűnügyi eljárásainak
munkaköreibe, mint például nyomozás, helyszínelés, nyomkövetés, valamint kipróbálhatták az akciócsoport egyes feladatait és eszközeit.
A mai modern technika alappilléreit is igyekeztünk kihangsúlyozni és tág világszemléletet mutatni több szakmával, mint például webfejlesztés, informatika, programozás,
szoftverfejlesztés és mozdonyvezetés. Az építészmérnöki
zsenialitás korszerű kulisszáiba is betekinthettünk.
A kulturális élet népszerűsítése érdekében több színész
szülő látogatott el hozzánk. Drámajátékokkal készültek és

bevezeték a kicsiket a zene világába is. Egy táncművész irányításával az iskola apraja nagyja kipróbálhatta magát egy
tánckoreográfiai előadáson.
A tudományok vizeire evezve megismerkedhettünk
a jogtudomány, ügyvédi eljárásokkal és a nyelvész szakiránnyal. A nyelv szépségeit és a mai világban hasznossá
váló nyelvhasználatot hangsúlyozta egy tolmács édesanya.
A természettudományok közül is több érdekes szakma mutatkozott be, mint kutató biológus, gyógyszerész.
Különleges eseménynek számított, hogy egy vadállatbefogó úrral is megismerkedhettünk, aki több állatot is bemutatott a gyerekek számára közvetlen közelből. A felelős
állattartásról és állatgondozásról pedig egy kutyakiképző
hölgy beszélt.
Környezetünk szépsége, illetve a környezetvédelem témakörét érintve vendégünk volt egy lakberendező, és egy
dekoratőr szülő.
Emellett a tantermekben sok-sok beszélgetés, játék,
mese, feladvány, puzzle várta az osztályokat, és tette még
színesebbé, érdekesebbé ezt a napot számukra. A nap végét
egy pályaorientációs rajzpályázat kiállításával zártuk.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki a megjelent vendégeinknek és azoknak, akik ezt a napot különlegessé varázsolták gyermekeink számára.
Danyiné Koncz Mariann és Fegyóné Vicickó Enikő
tanítók, a program szervezői
Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola
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Irány a csillagos ég!
Az „IRÁNY A CSILLAGOS ÉG!” pályázaton iskolánk, a Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános
Iskola 6.c osztályos tanulója, Tóth Kornélia Ida sikeresen szerepelt, és a zsűri értékelése alapján
pályamunkája „A legkreatívabb modell” díjat kapta meg.
A pályázat kiírói térbeli maketteket, modelleket vártak a versenyzőktől. A kihívást nehezítette,
hogy a pályaműnek egy kisméretű cipősdobozban el kellett férnie, és a doboz kinyitása után,
a doboz tartalmából egy térbeli alkotás álljon össze. Kornélia ezt remekül megoldotta, egy mozgatható világűrt alkotott, melyhez sokféle technikát használt.
Az eredményhirdetés Balatonfűzfőn volt. Tanulónk jutalma a kupa és oklevél mellé egy élménydélután, különböző programokkal. Megnézhettük a fűzfői gyerekek színpadi előadását,
majd egy csillagásztól remek előadást hallgattunk meg. A nap fénypontja a közeli bobpályán
néhány csúszás volt. Ezután a sikeres nap után, persze lementünk a Balatonhoz is, megcsodáltuk
annak szépségét. Ezt a versenyt jövőre sem fogjuk kihagyni, és úgy gondolom, még több tanulóval fogunk pályázni.
Dienes Mónika, felkészítő tanár
Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

Kutyaterápiás órák
a Mórában
Ebben a tanévben lehetőséget kaptunk az 1. L. osztályban
kutyaterápiás foglalkozásra. Heti egy alkalommal meglátogat minket Juhász–Bohon Veronika kutyájával Aleckkel.
A gyerekek már nagyon várják az órát, amikor a kutyussal
együtt számolhatnak, olvashatnak.
Az állat-asszisztált terápia olyan célorientált foglalkozás,
melynél a speciálisan felkészített terápiás kutya támogatásával fejlesztjük a mozgási, érzelmi, szociális és gondolkodási funkciókat. Játékos és hatékony módon tanítja a viselkedés- és érzelemszabályozást a kutyával való kapcsolaton
keresztül. Fejleszti a kortársakkal való kiegyensúlyozott
együttműködést, kapcsolatok kialakulását is.
A kutyussal való közös tanulás észrevétlenül történik,
a gyerekek egyszerűen csak imádják Alecket.
Látva ezt a fekete-fehér csodát, egyre több osztály szeretne hasomló foglalkozásokat.
Örülünk neked Aleck, gyere minél többször!
Szőkéné Bohon Andrea, tanító
Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

SPORTNAP
Szeptember 30. a diáksport napja, és a magyar népmese
napja. Így ünnepelték a Mórások:
Az esős időjárás miatt a folyosóra került az alsósok egyik
sporthelyszíne. Legnagyobb sikere az alagútnak és a lépegetőnek volt. A nagyobbak a tornatetemben sorversenyeztek, vagy akadálypályán „ügyeskedtek”. Hiába volt esős idő,
a diákok nagyon élvezték, hogy végre az aulában és a folyosókon is lehetett „ficánkolni”.
Némethné Korom Edit, tanár
Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola
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Magyar népmese napja a Mórában
Mivel erre a napra esik a Magyar népmese napja is, a mesék is fókuszpontba kerültek.
Mesélő bélyegek kiállítást, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Ifjúságért Szakosztálya kölcsönözte az iskolának. 2 hétig lesz az intézményben. A gyerekek
feladatlapokat oldhatnak meg a kiállításhoz kapcsolódva, és értékes mesés jutalmakat
szerezhetnek.
A hagyományos „mesélés a kicsiknek” program se maradhatott el. Ilyenkor a felsős diákok meséket olvasnak a kicsiknek. Mesequizzel a tanórákba építve is megemlékeztünk
a híres meseíró, kutatóról Benedek Elekről.
Némethné Korom Edit, tanár
Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

VÁNDORROBOTOK A MÓRÁBAN
Szeptember 22-23-án 4 pedagógus vett részt iskolánkból az Abacusan Stúdió tapasztalat és élményalapú továbbképzésén. A júniusban beadott pályázat eredményét augusztus végén tudtuk meg.
8 intézményt választottak ki az őszi turnusra. Megtiszteltetés, hogy
a Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola is részese
lehet ennek a programnak.
A képzés első napján gyermeki elmélyüléssel megépültek a kacsarobotok, majd megtanultak forogni, villogni.
A programozás Scratch alapú környezetben történik, megismerve a számlálós és feltételes ciklus, paraméterezés, elágazás fogalmait, lépéseit.
Az Abacusan-ArTeC Robotika eszközcsomagok 10 hétig lehetnek
az intézményben.
A tanártovábbképzés csak az első lépés, ezután már a gyerekek
kreativitása, együttműködése irányítja majd a projektet. A következő hetekben az ő munkáik lesznek a főszerepben.
Bátky Edit tanár, fejlesztő pedagógus
Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

ÚJRA HACKATHON
Iskolánkban ismét elstartolt az InnoMate a United Way Magyarország középiskolásoknak szóló vállalkozásfejlesztési programja.
A tanév első Hackathonja 2022. október 5-én került megrendezésre, ahol a gimnáziumunk összes diákja részt vett. Csapatokba rendeződve különböző problémákat gyűjtöttek össze, amikre megoldási javaslatokat kerestek a foglalkozás során. A tanulók a csoportmunkákból rövid bemutatókat, pitcheket készítettek délutánra, amiket ügyesen
prezentáltak a többieknek.
Az év során az InnoMate klubokban akár ezeket a gondolatokat is tökéletesíthetik
majd a jelentkező diákok.
A fiatalok elmélyülten dolgoztak olyan ötleteken, mint az egészégügyi karóra, crypto
befektetési oktatóalkalmazás, Braille-írásos okostelefon, illetve az újrahasznosított útburkolat fejlesztése.
Ki tudja, pár év múlva akár a mindennapjaink részét is képezhetik ezek a találmányok!
Fleischer Sára, digitális pedagógiai asszisztens
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
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Esztergomban járt
a 7.b osztály
Október 4-én, egy igazán szép őszi napsütötte reggelen
osztálykirándulni indult a Mozgásjavító EGYMI 7.b osztálya.
Kanyargós úton, jó hangulatban, várakozón gurultunk Esztergom felé. A buszból a Visegrádi várat is megnéztük, közben beszélgettünk, zenét hallgattunk.
Megérkezve már vártak minket az Esztergomi Bazilika
előtt, ahol tárlatvezetésen vettünk részt, valamint a Kincstárban is végig vezettek minket. Bár a Székesegyházat épp
felújítják, mégis volt mit csodálni. A Kincstár gazdagsága
lenyűgöző volt. A tárlatvezetéshez nem tartozott hozzá,
a kedves úriember mégis bemutatta nekünk a Panorámatermet is, ahol csodaszép kilátás fogadott minket. És hogy
az imént említett látványt közelebb hozzuk, egy jó hangulatú pizzázás után – ahol ajándék palacsintát is kaptunk –
nekiindultunk a Mária Valéria hídnak. Ezt nagyon várták
már a gyerekek, hiszen sokan nem jártak még külföldön, így
megvolt a varázsa, hogy bár csak kis ideig, de mégis átmehettek Szlovákiába. A Párkány táblánál elkészült az elmaradhatatlan fotó, és mivel már nagyon elment az idő, sajnos
vissza kellett indulnunk. A hazafelé út még hangulatosabbra
sikeredett, vidám éneklés közepette kanyargott a busz visz-

FODISZ tanévnyitó 2022-2023
A 2021-2022-es tanév COVID-mentes volt, így hagyományosan zajlott a tanítás. Végre nem online kellett edzést tartani,
és ennek meg is lett az eredménye. A szeptemberben megtartott FODISZ tanévnyitón három diákunk is ünnepélyes
keretek között vehette át az elismerő okleveleket. Licsicsányi Csenge Boglárka para-kenuban, Papp Dávid kerekeszszékes kosárban, Hencs Bence úszásban ért el kimagasló
eredményeket! Gratulálunk és további
sok sikert kívánunk
Nekik és a felkészítő
edzőiknek!
Szűcs István,
úszóedző
Mozgásjavító
Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI

sza az iskolába. Mindnyájan elfáradtunk, mégis sok élmény
és vidámság volt a szívünkben.
Kiss-Kovátsik Mónika, osztályfőnök
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI

15. Zuglói
Esélyegyenlőségi Fesztivál
2022.09.09-én a Zuglói Civil Ház adott helyet a 15. Zuglói Esélyegyenlőségi Fesztiválnak. Ez alkalomból iskolánk is képviseltette magát. A műsort két diákunk szavalata nyitotta meg.
Rácz Patrik 6.b osztályos tanulónk Dóka Péter: Férfidolog
című humoros versével szórakoztatta a közönséget, majd
Szuhai Gábor 8.a osztályos tanulónk Csokonai: A Reményhez
című költeményével lepte meg a hallgatóságot.
A két fiú versmondása nagy tapsot és elismerő szavakat
kapott.
Kaposvári Katalin, magyartanár
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
EGYMI
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SZÜRETI MULATSÁG A KOLLÉGIUMBAN
2022. szeptember 28-án, délután tartottuk meg a kollégiumban a szokásos kollégiumi rendezvényünket, a szüreti
mulatságot.
Az események – a tavalyi évhez hasonlóan – három helyszínen zajlottak.
A Medgyes-udvaron már kora délután nagy munka folyt,
a legények minden igyekezetükkel darálták, préseltek a szőlőt, hogy mihamarabb az asztalra kerülhessen a must, míg
a Narancs apartman előtti folyosón szorgos leánykezek gyúrták és szaggatták a pogácsát. Szerencsére azért akadt olyan
legény is, aki besegítettek a pogácsa gyártásba. Mindeközben a Kis zsibongóban gyönyörű őszi dekorációk készültek.
A délutánt a Pereputty társulat táncháza koronázta meg,
ahol kicsik és nagyok ropták a táncot a Színházteremben.
A táncház után népi hangszerbemutató következett.
A bátrabbak meg is szólaltatták a hangszereket.
Az estét egy közös vacsora zárta az iskola ebédlőjében,
ahol elfogyasztottuk a délután készített mustot és pogácsát is.
Nemes Kitti Heléna, kollégiumi nevelőtanár
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI

Munkácsysok
a zánkai Erzsébettáborban
Az Erzsébet-tábor Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelynek keretében iskolánk felső tagozatos
diákjai is részt vehettek egy őszi 3 napos osztálykiránduláson. A tavalyi év élményei után már nagy várakozás előzte meg az idei táborozásunkat. A közel 220 tanulónkkal
együtt izgatottan vártuk az utazás napját Zánkára. A gyerekek felkészülten, szendvicsekkel, üdítőkkel felszerelkezve
indultak útra. A vonaton zsizsegtek, viccelődtek egymással
és percenként kérdezték meg, hogy mikor érkezünk már
meg. Az út kicsit hosszú volt, de mindezt feledtette az érkezés pillanata. Már az első nap számos színes és változatos
programon vehettünk részt: sétahajóztunk a Balatonon és

napfürdőztünk a parton, állóképességünket fejlesztettük
a trambulinon, este pedig a Kávészünet zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A következő napokban alkalmunk
volt a bogárshow-n egzotikus ízeltlábúakat simogatni,
megmérettetni magunkat lézerharcban, középkori és csapatépítő ügyességi játékokban, és az esti disco is felejthetetlen élmény volt. Sajnos az utolsó napi kalandparkozást
elmosta az eső, de így legalább a játékteremben is eltölthettünk egy kis időt pl.: csocsózással és léghokival a vonat
indulásáig.
Gyönyörű környezetben, a tábori „TESO”-k segítőkész irányítása mellett idén is csodás napokat töltöttünk Zánkán.
Mohos Éva,
intézményvezető helyettes
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
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Munkácsysok a Délvidéken
A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. évfolyama 58 diák és 5 kísérőtanár
május 22-25 között töltött el 4 élményekben gazdag napot
Szerbiában. Kirándulásunk első állomása a gyógyhatású
termálvizéről híres Palics volt. Sétáltunk a Monarchia egyik
legfelkapottabb fürdőhelyén a Palicsi tó partján, megtekintettük a szecessziós fürdőépületeket, villákat. Innen utunk
a közeli Tóthfaluba vezetett, ahol bejártuk a Mini Délvidék
makett kiállítást, felfedeztük kirándulásunk további állomásait. Vendéglátóink friss bodzaszörppel vártak minket,
amely különösen jól esett a nagy melegben. Megtudtuk tőlük milyen ma magyarnak lenni a Vajdaságban, mennyivel
többet, mást jelent számukra a magyarságtudat. Szállásunk
a Belgrádtól mindössze 60 km-re fekvő Székelykevén volt,
ahol a szinte teljesen magyar ajkú faluban, a panziót működtető Dani család hatalmas szeretettel, finom vacsorával
várt minket. Utazásunk második napján Belgrádba látogattunk, a Duna-Száva torkolatánál épült egykori nándorfehérvári várhoz. Sétáltunk az egykori vár falai és bástyái között,
megkoszorúztuk az 1456. évi hős várvédők emlékművét,
majd rövid megállót tettünk Zimonyban, Hunyadi János
halálának színhelyén. Megtekintettük a millenniumi Hunyadi-tornyot, amelynek érdekessége, hogy az 1896-os ünnepségekre 7 ilyen épület készült a történelmi Magyarország
területén, de mára már csak ez az egy maradt fennt. Napunk
zárásaként a tikkasztó melegben Európa legnagyobb, mára
nagyrészt megkötött homok sivatagában, a delibláti homokpusztában túráztunk. Vezetőnktől megtudtuk, hogy

Mária Terézia kezdte el azt a folyamatot, amelynek eredményeként napjainkban ugyan homokbuckákon, de árnyas fák
és cserjék ernyője alatt sétálhatunk itt.
A harmadik napon reggel a Duna mellett épült szendrői
várhoz kirándultunk. A háromszög alakú vár egykor Európa
egyik legnagyobb vízi erőssége, a középkori Szerbia központja is volt a török támadásokig. Az Al-Duna menti panoráma úton tovább haladva Galambóc várához jutottunk,
amely az egyik legjobb állapotban fennmaradt középkori
vár Európában. A Vaskapu erőmű megépítése miatt az erődítés egy része sajnos víz alá került, előtte a Duna 5 km széles
tóvá alakult, míg a vár mögött hirtelen beszűkülve kanyarog
tovább. Galambóc megtekintése után a dunai panoráma
úton érkeztünk Lepenski Vir-re, ahol a szakemberek Európa
legrégebbi települését tárták fel, és menekítették a partról
magasabban fekvő területre az erőmű megépítése miatt.
Az utolsó napon hazafelé vettük az irányt. Csantavéren,
Szilágyi Erzsébet egykori birtokán találkoztunk a Hunyadi
János Általános Iskola magyar diákjaival. Megismertük az
intézmény életét, a szerbiai magyar nyelvű oktatást, és barátságos sportmérkőzést játszottunk a 35 fokos hőségben.
Délvidéki kirándulásunk Szabadkán ért véget, ahol megtekintettük a szecessziós városházát, és fagylaltozással egybekötött sétát tettünk a Belvárosban.
Élményekkel gazdagon, plazma keksszel megrakodva (az
egyik legfinomabb szerb édesség) tértünk haza.
Pelyva Judit,
mb. intézményvezető
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A népmese napja 2022 a Munkácsyban
Októberben a népmese napja alkalmából alsós diákjaink könyvtári foglalkozáson
vehettek részt. Először harminc 1-2. osztályos játszotta, mesélte el nagy átéléssel jó
hangulatban „Az aranyszőrű bárány” című mesét a könyvtáros vezetésével. Utána
a következett a Heted7 próba mesevetélkedő, amelyen tíz csapatban negyven 3-4.
osztályos kisdiák versengett. Ezúttal „A diákot erővel királynak teszik” című népmese megismerése, és illusztrálása volt az előzetes feladat. Nagyrészt ehhez a történethez kapcsolódtak a verseny játékos fejtörői is, amelyeket nagy lelkesedéssel,
ügyesen oldottak meg a gyerekek. A vetélkedő állomásain hatodikos diákok segítették, irányították nagy odafigyeléssel az alsósokat.
Kopcsáiné Beregi Irén, könyvtáros
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kalandozások a Színek Birodalmában
Idén augusztusban művészeti iskolánk újra megrendezte
napközis művészeti táborát Kalandozások a Színek Birodalmában címmel. A táborban elsősorban Matisse művészeté-

vel ismerkedtek meg a gyerekek, a téma összekapcsolódott
a Szépművészeti Múzeum időszaki, A gondolatok színe című
Matisse kiállításával.
A táborban 24 nyáron is alkotni vágyó diák vett részt, akik
színes és kreatív programokba kapcsolódhattak be. Matisse
művészetét követve az első napon színes papírkivágásokkal
készítettünk képeket, majd szitanyomatokat terveztünk és
nyomtattunk előzetesen befestett táskákra, pólókra. Növényi formákból térbeli alakzatokat készítettünk, különleges
akrilfesték csurgatásával márványhatású képeket festettünk, de leginkább Matisse festészetével ismerkedtünk, akril és akvarell képeket festettünk. Kikapcsolódásként a gyerekek színes manókat, rókákat varrhattak filcből, ékszereket
készíthettek zsugorfóliából. Az utolsó napon ellátogattunk
a Szépművészeti Múzeumba, ahol megtekintettük Matisse
festményeit. A tábort fotózkodással, az élmények megbeszélésével és egy nagy fagyizással zártuk.
Becski Leonóra, táborvezető
Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Népmesei barangolás a Városligetiben
A magyar népmese napja alkalmából különleges mesei
előadásokat hallgathattak meg az alsós tanulóink. Hivatásos előadóművészek érkeztek iskolánkba, hogy diákjaink
élményszerűen ismerkedhessenek meg egy-egy magyar
népmesével. Mórocz Adrienn és Kovács Lehel színművészek
egyedien és szórakoztatóan adták elő Katyika és Matyika történetét, Dióssy Klári műsorvezető családias hangulatú meseolvasással varázsolta el a gyerekeket, Csernik Szende pedig székelyföldi tájszólásával és különleges öltözetével tette
élvezetessé az előadást. A gyerekek meghitt hangulatban,
áhítattal figyelték a mesélőket, alkalmanként fel-felkacagva,
vagy csendben elgondolkozva a hallottakon. Azonban nem
csak az előadók készültek erre az alkalomra, a gyerekek is
kedvenc népmesei hősük „gúnyájába bújva” töltötték a na-

pot. Ezzel a különleges, érzelemgazdag programmal méltón
emlékeztünk meg Benedek Elek születésnapjáról.
Nikes Zsófia, Dombiné Pécs Anikó
Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
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Neked-nap
Szeptember 20-án, az európai kultúra és gyermekek világnapján, a Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános
Iskola nyolcadikos osztályosai is próbára tették magukat
az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban tartott
13 állomásos játékos csapat vetélkedőn.
A kellékek: menetlevél, induló, csapatszellem, kreativitás
és jókedv.
Mindez rendelkezésre állt a 8.m-nél, így a siker eleve garantált.
Köszönjük a rendhagyó napot, és a kíséretet Molnárné
Belkó Edit tanárnőnek!
Fábián-Tóth Orsolya

NYÁRI TÁBORAINK
A gyerekek már tudják: ha nyár, akkor vizás tábor.
Hagyományos módon idén is két tábort szerveztünk
a diákoknak.
Az alsósok július 6–11. között Velencén vakációzhattak.
Az őket kísérő négy tanító néni minden napra izgalmas
programokkal készült, így a strandoláson kívül kirándulást
tettek Dinnyésre, Gárdonyba, Agárdra is.
A túrázás, lovagi torna, rönkvár séta, zászlófestés, várjátékok, sorversenyek és számháború gondoskodott a folyamatos aktivitásról.
Pihenésképpen pedig különböző kézműves foglalkozások közül választhattak a táborozók, mint táskafestés,
gyöngyfűzés, gyurmázás, illetve maguk készítette képeslapon mutathatták meg legszebb élményeiket. Az esti
energiapótlást az igen gyors ütemben fogyó zsíros deszka;
a nyugodt, feltöltő alvást pedig az esti mese biztosította.
A felsősök augusztus 5–9. között Balatonszárszón élvezhették a nyári szünetet. Ők sem csak fürdőzéssel töltötték
az idejüket. Miután kirándultak, felfedezték a környéket,
távolabbra is eljutottak. Így jártak Balatonföldváron a kilátóban, és a Hajózástörténeti Látogatóközpontban, illetve
a siófoki Fordított Házban is. A szédítő élmény egyeseknél
tartósnak bizonyult, így a kis csoport úgy döntött, a ház
árnyékában egy ideig még vízszintes pozícióban hűsöl.
Természetesen a 28 megfáradt vándor ebben a táborban
is feltöltődhetett a kézműves foglalkozásokon, a csapatépítő játékokon, vagy a hangulatos esti beszélgetések alkalmával.
Köszönjük a táborvezetőknek, Lendvai Szilvi néninek és
Szabó Emese tanárnőnek, valamint a kísérőknek!
Fábián-Tóth Orsolya
Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános Iskola
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Olvasóvá nevelünk
A Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános Iskola kis
olvasói is részt vettek a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A 2.a osztály lelkes csapata a Móra Kiadó által
szervezett rendhagyó irodalomórán három szerzővel is találkozhatott.
Az esős idő sem szeghette az osztály és tanítói kedvét.
Nagy élmény volt ez a Már tudok olvasni! sorozat rajongóinak, akik a foglalkozáson kapott kitűzőjüket, mint egy
díjat, büszkén viselik.
Mert az olvasóvá nevelést nem lehet elég korán kezdeni, és az iskola falain kívül is folytatni kell. Mert olvasni jó és
szórakoztató.
Ezt vallja Lendvai Szilvi néni és Kerekes Edit néni is, akiknek ezt a nagyszerű programot köszönhetjük!
Fábián-Tóth Orsolya

SÜNÓRA

Újra Viza futás

Borús idő, szél, eső? Csak gumicsizmában lehet kimenni
az udvarra? Legszívesebben mi is bevackolnánk magunkat
ilyenkor ősszel egy puha, meleg kuckóba, mint a sünök.
Vagy… hozzuk be inkább a sünöket az osztályba! Mi dobhatná fel jobban a borongós őszi hangulatot, mint egy sünóra? Talán egy sünprojekt.
Így okoskodtak a Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános Iskolában a 2.a osztály tanítói.
Dió, az afrikai fehérhasú törpesün pedig
teljesítette is az elvárásokat.
Persze nemcsak sün simogatásról szólt
ez a szeptember 21-ei alkalom, hanem tudásbővítésről és készségfejlesztésről is.
A gyerekek sokat tanultak az egyre népszerűbb sünök helyes tartásáról, etetéséről
is, valamint kreatív rajzokat, egyéb alkotásokat készítettek róluk.
Köszönjük a szervezést Lendvai Szilvi
néninek!
Fábián-Tóth Orsolya

Minden évben szeptember 30-ra, a magyar diáksport
napjára időzítjük a Viza futást a Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános Iskolában.
A rendezvény célja azon túl, hogy átmozgasson minden
tanulót az, hogy kicsik és nagyok egymásnak, és osztálytársaiknak szurkolva élhessék át a sporton keresztül az összetartozás örömét.
Ezért minden résztvevő érmet kap. Persze korcsoportonként és nemenként az első három helyezett felállhat a dobogóra is. Az 1-3. helyezettek idén is vastapsot kaptak társaiktól.
A diákok a fotók tanúsága és a hangerő szintje alapján is
nagyon lelkesen teljesítették a 2-8 körös távokat.
Köszönjük a szervezést Dr. Kerschné Szilágyi Ágotának!
Fábián-Tóth Orsolya
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Séta a Fiumei úti sírkertben
Már régebben szerettem volna ellátogatni a Fiumei úti sírkertbe, mivel a sírkert kiválóan alkalmas arra, hogy a megszokottól
eltérő környezetben, élményszerűen lehessen beszélni a nemzet nagyjairól középiskolásoknak. A kollégium vezetősége is jó
ötletnek tartotta felvetésemet, így meghirdettem a programot.
A Keleti pályaudvarhoz való megérkezés után a sétát választottuk a sírkert főbejáratához való eljutásra, összekötöttük a kellemeset a hasznossal, a kulturálist a sportossal: legyen ez egy kis
túra is egyben.
Miután megérkeztünk a főbejárathoz, illetve a főbejáratnál
lévő kis házba, ami információs helyiségként működött, térképeket szereztünk, majd elindultunk.
Csodálatos környezet fogadott minket, a szebbnél szebb síremlékek, és az ősz különös nyugalmat és szépséget kölcsönöztek a helynek.
A Fő úton haladtunk, tervbe véve kiemelkedő államférfiaink
(Batthyány, Deák, Kossuth) síremlékének felkutatását a térképről, illetve egy olyan feladat, melynek teljesítése nekem nem sikerült az első alkalommal: megtalálni József Attila sírját.
Az elképzelés az volt, hogy egy biztos ponton haladva, attól
néha eltérve, majd visszatérve „kalandozzunk”, a biztos pontokon való haladás mellett, teret engedve a váratlan felfedezéseknek is. Az első „biztos pontnak” a Jókai Köröndöt, azaz Jókai kör
alakú síremlékének meglátogatását szántam. A köröndöt nem
nehéz megtalálni, hiszen a Fő úton bele lehet ütközni, ám míg
idáig elértünk, máris az út elején volt egy „meglepetés”, hiszen
az egyik kollégista lány a haladási iránytól gróf Apponyi Albert
gyászhintóját találta érdekesnek. Így a hatalmas méretű fekete
hintó köré sereglettünk, és néhány korabeli képet is megnéztünk a hintótól nem messze lévő digitális archívumban.
A hintót elhagyva a második megállás a Fő út melletti oszlopok védelmében meghúzódó díszes magánsírok voltak. Bár
a családok nagy többségének a neve nem volt ismert számunkra,
de mégis meg kellett állni a síroknál komor fenségességük miatt.
Aztán mégiscsak akadt egy név, melyet mindenki ismert, ez pedig a Gundel családé volt. A két leghíresebb Gundelről egy rövid
ismertetőt tartottam: pont kapóra jött az is, hogy cukrásztanuló
is velünk tartott. A Gundel Jánosról és Gundel Károlyról tartott
kiselőadást érdeklődés kísérte, már csak azért is, mert próbáltuk összeszedni, hogy hány olyan ételről tudunk, amelyekben
a Gundelek neve megtalálható, valamint arról is szó esett, hogy
hol is található a Gundel-étterem, érdemes-e elmenni oda.
Innen tovább a Jókai köröndhöz. A kör alakú, oszlopokkal
körbevett síremléken szép felirat Jókai önéletírásából, üzenet

az íróra a halála után emlékezőknek: „Ami bennem lélek, veletek
megy; ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között,
mikor elhervadnak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlékezel
rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” A felirat úgy
van tervezve, hogy miközben olvassa az ember, egy teljes kört
is tesz a síremlék körül. A „feladat”: Ki tudja elolvasni a feliratot.
A következő állomás a Deák-mauzóleum (a mauzóleum szó
jelentését még a séta elején tisztáztuk) megtalálása, ami nem
is jelentett nehézséget. (A kérdések: Ki volt Deák Ferenc, mikor
élt, milyen fontos történelmi-politikai esemény köthető a nevéhez.) Néhány fotó is készült a síremlék előtt álló kollégistákról.
Itt felhívtam a figyelmet a közelben elhelyezkedő Xántus János
sírjára: bár nem mondható közismert személynek a világutazó
geográfus, élete olyan színes, hogy megéri róla mesélni.
Ezután érkezett el a pillanat, amikor József Attila (nem feltűnő) végső nyughelyét kezdtük el keresni: a térkép alapján jó
irányba mentünk, de majdnem túl is mentünk az alig észrevehető síron, előzőleg nem is baj, hogy megnéztem a világhálón, hogyan is néz ki a költő sírja. József Attila nevét közrefogva ismerős nevek a síron: József Áronné, József Jolán és Etelka, valamint
a Makai család két tagjának neve: megbeszéltük, hogy kik is ők
valójában, majd azt is, hogy először hol is volt eltemetve híres
lírikusunk. A nem messze lévő emléktáblán az Íme hát megleltem hazám költeménye. Közelebb mentünk a táblához, hogy
el tudjuk olvasni a költeményt, és még inkább túl emelkedjünk
a hétköznapokon, amin már az eddigi regényes környezet is sokat segített.
A séta záró részében még megtekintettük Kossuth Lajos monumentális sírépítményét és a Batthyány-mauzóleumot, azaz két
kiemelkedő magyar államférfi sírhelyét, immár hozzáfűzött magyarázat nélkül, de fényképezéssel egybekötve: időnk is a végéhez közeledett, tizennyolc óráig ki kellett jutnunk a sírkertből.
A hazafelé út vidáman telt, felszabadult beszélgetésekkel.
Volt, aki azt nézegette az okostelefonján, hogy hány lépést tettünk meg a séta alatt, kiderült, hogy öt kilométeren felüli utat
hagytunk magunk után, a lényeg, hogy alig vettük észre ezt
a távolságot. Mivel a társaság jól összerázódott, hogy még vidámabb és emlékezetesebb legyen a történelmi és irodalmi „túra”,
süteményt enni tértünk be a kollégiumhoz legközelebb eső
cukrászdába: ha már nem túl jó idők vannak kilátásban, legyen
mit elraktároznunk télre – legalább emlékekből.
Lehota Roland,
Pannónia Középiskolás Kollégium
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A Pannónia Középiskolás Kollégium megemlékezése
a Batthyány-örökmécsesnél
Sok diák jelentkezett, hogy kollégiumunk október 6.-i megemlékezésén személyesen is jelen
lehessenek. 25 tanuló 3 tanár kíséretében érkezett meg a Báthory
és a Hold utca kereszteződése alkotta térre, a Batthyány-örökmécseshez. Már messziről felemelő
volt látni az őszi alkonyatban csillagokként ragyogó mécseseket
és a lobogó nemzeti színű szalagokat. Megilletődötten álltunk
meg mi is, örömmel, hogy ennek
a színpompás tablónak részesei
lehetünk. Kocsis Zsolt tanár úr felelevenítette az 1849. október 6-án történteket, megemlékezve név szerint is mártírjainkról. Hallhattuk a kivégzés előtti utolsó gondolataikat,
melyeket a gyerekek felváltva olvastak fel, így Dessewffy

Arisztidét is: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.” Kollégiumunk titkára, Tőzsér Pál a tér
korabeli állapotát rekonstruálta
szemléletes korabeli térképek másolatainak bemutatásával. Több
járókelő csatlakozott közös emlékezésünkhöz, érdeklődve hallgatták a korabeli történéseket.
Végül a pannóniás kollégisták is
elhelyezték az emlékezés mécseseit: tizenöt lángocska a vértanúkért égett. Személyes jelenlétünk
közelebb hozta számunkra e nagyszerű személyiségeket,
érzékletesebbé téve, hogy áldozatvállalásuk a hazáért nem
volt hiábavaló.
Bihari Tamás, Kocsis Zsolt

Pannóniások OperaKalandja – Hazám, hazám…”
”

Kollégiumunk igyekszik minden olyan lehetőséget megragadni, amikor külsős program keretében, élményszerűen,
magas színvonalon találkozhatnak diákjaink az iskolában
tanított tartalmakkal. Különösen akkor, ha ezek a témák az
érettségi vizsgakövetelmények között is szerepelnek.
2022. 09. 29-én kollégiumunk 15 tanulója ifj. Szabó László
tanár úr kíséretében részt vett a felújított Állami Operaház
Erkel Ferenc: Bánk bán premierjén. A darab osztatlan sikert

aratott a diákságunk körében, a záróakkordok felcsendülése
után óriási ovációban és tapsviharban tört ki a hálás közönség, szenzációs előadás volt.
Az OperaKaland elnevezésű program az utóbbi évek legnagyobb szabású közművelődési-köznevelési kezdeményezése, amely a Magyar Állami Operaház szervezésében valósul meg, köszönjük a lehetőséget!
Szabó László beszámolója alapján.
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