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Lengyel-magyar cserekapcsolat
A 25 éves lengyel-magyar cserekapcsolat
révén meghívást kapo� a Pannónia Általános Iskola a Varsó-Ochota kerület
Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny
Marusarzówny iskola fennállásának 60.
évfordulós ünnepségére. Az eseményre a Wacław Felczak Alapítvány
támogatásával juto�unk el, aki először írta ki pályázatát a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásának segítésére. A „DWA BRATANKI„ pályázatunkat 100% támogatásban részesíte�ék, amit a kiutazásra költö�ük.
Az ünnepség melle�
kulturális programon is
részt ve�ünk. A Varsói
Felkelés Múzeumába,
az óvárosi királyi palotába és a Lengyel Zsidóság
Történetének Múzeumába látoga�unk el.
Mindhárom
helyen
szembesültünk a II.
világháború borzalmaival. Fantasz�kus lehetőségnek tartjuk a Wacław Felczak Alapítvány segítségét és köszönjük,
hogy támogatásukkal ez a találkozó létre jöhete�.
Puksa Beáta igazgatóhelye�es, programfelelős

Bolyai Anyanyelvi
csapatversenyen
a gyengénlátók
Idén negyedik alakalommal ve�ünk
részt a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen. Iskolánk 8. osztályos tanulói a
budapes� körze� fordulóban a legjobb
eredményt érték el, így bejuto�ak az
országos döntőbe. A döntőben – 2018.
december 8-án - az írásbeli forduló után
egy szabadon választo� produkciót
adtak elő.
Diákjaink egy jó hangulatú, színvonalas
versenyben az országos döntőben a 12.
helyen végeztek.

Vargáné Kádár Krisz�na felkészítő tanár

6. osztályos tanulók kerületi Balázs Judit matematika szaktárgyi versenye
A Budapest XIII. Kerüle� Herman O�ó Általános Iskola
2003 óta rendezi a kerüle� 6. osztályosok matema�ka
tanulmányi versenyét. Ezt a versenyt hajdan volt matema�katanár kolléganőnkről neveztük el. A feladatsorokat iskolánk matema�ka szakos tanárai szokták összeállítani. Idén ebben a felada�ró munkában felkérésünkre
részt ve� Rubóczky György tanár úr is, a Budapes� Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium innova�v mestertanára, akinek alkotó közreműködését

ezúton is megköszönjük. A versenyen kerületünk �z
iskolája képviselte�e magát, intézményenként három
tanulóval. A feladatsor öt feladványt tartalmazo�, a
megoldáshoz hatvanperces időkeret állt rendelkezésre.
A feladatsor és annak megoldásai iskolánk honlapján
megtekinthetők.
Az értékelés a szokásos azonnali ellenőrzéses módszerrel történt, így a verseny befejezése után rövid időn
belül eredményt hirdethe�ünk.

1. helyeze�: Krizsán Vince /Budapest XIII. Kerüle� Gárdonyi Géza Általános Iskola- Schmidtné K. Andrea-felkészítő
tanár
2. helyeze�: Lénárt András /Budapest XIII. Kerüle� Pannónia Német Nemze�ségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet
Oktató Általános Iskola- Tusz Julianna és Grézló Klára-felkészítő tanárok
3. helyeze�: Máthé Gergő / Budapest XIII. Kerüle� Gárdonyi Géza Általános Iskola - Schmidtné K. Andrea és Hamar
Petra Anikó /Budapest XIII. Kerüle� Hunyadi Mátyás Általános Iskola- Baltha Melinda-felkészítő tanár
4. helyeze�: Bányai Eszter és Komlósi András / Budapest XIII. Kerüle� Herman O�ó Általános Iskola – Kámvás
András -felkészítő tanár
Az első helyeze� juto� tovább a hatodikosok fővárosi matema�ka szaktárgyi versenyére. A helyeze�ek elismerő
okleveleik mellé könyvjutalmat is kaptak. A felkészítő tanárok közreműködését köszönjük, és reméljük, hogy a következő tanévben is elhozzák legjobb hatodikos tanulóikat a Balázs Judit versenyre.
Kámvás András matema�katanár
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ZÖLD - MEZŐ
Kossár Janka környeze�an szakos tanár vezetésével a Dr.
Mező diákjai szeptember utolsó szombatján a 17. kerüle� Merzse mocsarat látoga�ák meg. Megismerkedtek
az o� élő különleges madár- és álla�ajokkal. valamint a
Merzse-mocsár természetvédelmi látnivalóival. Októberben Siklósi Zsoltné szervezésében a kerüle� iskolákat invitáltuk meg Ökoiskolai találkozóra. 12 kolléga
részvételével tarto�unk beszámolót a tevékenységünkről, és megosztha�uk tapasztalatainkat egymással.
A hideg beköszöntével diákjaink és az ÖKO-szakkör kis
csapata lelkesen láto� neki a kert fáin függő madáretetők feltöltésének – hiszen évek óta minden télen etetjük
az iskola kis vendégeit is. A madáretetőket is tanulóink
készí�k évről évre. Novemberben a diákok kis csapata
Kossár
Janka
vezetésével
ve� rész a Tatai
Vadlúd Sokadalom páratlan
látnivalókat és
élményeket kínáló programján. A hónap
végén csatlakoztunk
az
Európai Hulladékcsökkentési
Hét eseményeihez.
Egész
hetes feladatsoroza�al kerestük a legzöldebb osztályokat, akik igyekeznek minden módon tenni a környezetük
ápolásáért-megóvásárért. Diákjaink lelkesen gyűjtö�ék
a hónap során a lehullo� lombot is az iskola kertjében.
December 1-én, szombaton a fenntarthatóság jegyében
tarto�unk témanapot, melynek során a gyerekek újrahasznosíto� tárgyakat készíte�ek, kiselőadásokat
tarto�ak,
de
volt
olyan
osztály
is,
aki
látogatást te� az Alteo cégnél.
Kiemelt feladatként kezeljük tanulóink környeze� nevelését, hiszen a felnövekvő generáció szemléle�ormása
az egyik legjobb módja egy olyan össztársadalmi változás elindításának, mely világszinten is kiemelten kezelt
feladat.
Kossár Janka
környeze�an szakos tanár

Berzsenyi Dániel Gimnázium Egészségnap
Iskolánkban immár hagyomány, hogy a mindennapi
egészségnevelő munka melle� egy-egy kiemelt napot
teljes mértékben a tes�-lelki egészségünk fejlesztésére,
és ilyen irányú ismereteink gyarapítására fordítunk.
Kétségtelen, hogy a legnagyobb sikere idén a Nézőművésze� K�. „A kézmosás fontosságáról” című előadásának, és Józsefnek, a nyugalmazo� drogkeresőkutyának
volt, de nagy érdeklődés kísérte a Budapes� Orvostanhallgatók Egyesülete által tarto� tema�kus előadásokat
és prevenciós foglalkozásokat is. Biológia tagozatos

diákjaink kisﬁlmeket és interjúkat, valamint komoly
témájú, de annál vidámabb vetélkedőket készíte�ek
különböző függőségekről, valamint kiállításra kerültek
informa�v plakátok is „Függőségek és egyéb kórságok”
címmel. A stresszes hétköznapok feszültségét közös
relaxációs gyakorlatok és sok játékos spor�evékenység
segíte� oldani, az energia utánpótlását pedig a diákok
által létrehozo� BIObüfé te�e lehetővé temérdek
egészséges ﬁnomsággal. Ezúton is köszönjük minden
közreműködő munkáját, a résztvevők pozi�v hozzáállását és lelkesedését.

Szép Barbara
természe�udományi munkaközösség-vezető
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Az Uzsoki régen és ma

(A Középiskolai Leánykollégium egykori lakójának és jelenleg is i� élő unokahúgának tapasztalatai)
Különös és egyben szívet melengető dolog egy kollégium életében, mikor egy régi lakó hozzátartozója év�zedekkel
később ugyanazt az intézményt választja „o�honául”. Az Uzsoki utcai Leánykollégium egy régi és egy jelenlegi lakója
(akik nem mellesleg közeli rokonok) hasonlíto�a össze az egykori és a mai hangulatot, néhány emlék, benyomás
felvillantásával. Egyik diákunk nagynénje a hatvanas években szintén e falak közö� élt, felemelőnek nevezte azt az
érzést, mikor újra beléphete� i�ú éveinek egyik fontos színhelyére. Emlékeit idézve nem hallga�a el a kényelmetlenségeket, de többnyire pozi�v emlékei voltak a kollégiumról, egykori szobatársaival több �z év múltán is tartják a
kapcsolatot, ötévente találkoznak, hiszen ahogy ő fogalmazo� „a társaság összekovácsolódo�”. Úgy látja, mára sok
minden megváltozo�, az átépítések után tágasabb, szellősebb le� az épület, több tér jut a diákoknak, de a hely
hangulata, a régi falakból áradó atmoszféra a régi maradt: „A kollégiumban minden megváltozo�, talán a hangulata
maradt a régi. A belső átépítés során sok minden megváltozo�, van könyvtár, társalgó, tanulószoba, amiről mi csak
álmodoztunk.” Unokahúga, Bella (aki három
éve a ház lakója) is felidézi első találkozását az
épüle�el: „Amikor először megpillanto�am a
kastélyra emlékeztető épületet, teljesen
elámultam. Így is kinézhet egy kollégium? A
�szta környezet, kulturált fürdőszoba és étkező
és a kedves tanárok biztosíto�ak róla, hogy i�
a legjobb helyen vagyok.” Bella kedvesen idézi
fel nevelőtanárai szakmai és emberi segítségét, odaﬁgyelését: „Nagyon nehéz váltás volt
számomra, hogy kollégista le�em. Sok rossz
jegyem születe� kilencedik első félévében. A
leginkább kétségbeejtő mégis a biológia volt,
ahol legalább négy darab egyesem le�, így
elkezdtem járni korrepetálásra Már� nénihez.
Pár órát töltö�em vele, és drasz�kusan megváltoztak a jegyeim, onnantól kezdve szinte
csak ötösöm volt, sokat jelente� ez a sok segítség. A másik emlékezetes pillanat tavaly történt. Rendkívül fárasztó
volt mindenhol helyt állni, gyakran este �z után volt csak időm házit írni. Egyik este már nagyon fáradt voltam, de
másnapra egy kidolgozo� feladatsort kelle� leadni matekból. Odajö� hozzám Zsuzsa néni, és kb. fél �zenke�őig
segíte� végigmenni az összes feladaton. Sokat jelente�, hogy ilyen későn is segíte� nekem, és nem
engedte el a kezemet.”
Bár az épületben, az elrendezésben, a berendezésekben sok minden változo�,
megújult, úgy tűnik, az
intézmény meg tudta őrizni
erényeit, sajátos hangulatát, és olyan hely maradt,
ahol jó lenni, ahová jó
visszajárni. A két, különböző generációt képviselő
lakónak
köszönjük
az
együ�működést, és tapasztalataik, élményeik meg
osztását!
Kolozsi Orsolya
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karÁcsony a mozgÁsjavÍtÓban
Karácsonyi kézműveskedés

Ének a karácsonyfa körül

A Mozgásjavító Iskola alsósai – ahogy ezt minden évben
teszik – gyönyörű karácsonyi díszeket, ajándékokat
készíte�ek idén is.

Hagyományos Karácsony-váró ünnepünk a Mozgásjavító
Iskolában, amikor összegyűlünk a már feldíszíte� fenyőfa körül, és az énekkarunk főszereplésével karácsonyi
dalokat éneklünk. A délutánra a kollégium is készült egy

Négy asztalnál zajlo� a krea�v munka, így aki szorgalmas
volt, az akár 4 ajándékkal is hazatérhete�.
És ne feledkezzünk meg az ötödik állomásról sem: a
tankonyhában tepsi-számra készültek a ﬁnom mézeska
lács ﬁgurák.

kis műsorral: a gyerekek jelképesen mindazt az ünnepi
mesekönyvben található karácsonyfa alá helyezhe�ék,
amit a legszebb ünnep számukra jelent: békességet,
ajándékot, szeretetet… A mécsesek és a csillagszórók is
segíte�ek ünnepivé varázsolni az összejövetelt.
Ekkor került sor a karácsonyi rajzverseny eredményhirdetésére is. A zsűri szerint a legszebb alkotás tulajdonosa, akinek a rajzából idén az iskolai képeslapot elkészíte�ük: Csorba Árpád 3. b osztályos tanuló.

O� Boglárka és Elekesné Sárosi Ka�nka
gyógypedagógusok

Tófalvi-Balassa Szilvia az énekkar vezetője, énektanár
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Művészeti csoportjaink kiállítása
a Munkácsy Galériában

Tehetségnapok a Liszt Ferenc
Általános Iskolában

2018. december 15-től megtekinthető iskolánk karácsonyi kiállítása, mely minden évben a Luca napi vásárral
egy időben nyit meg. Láthatjuk nemcsak évek óta
tanszakjainkra járó diákjaink legújabb alkotásait, hanem
legﬁatalabb alkotóink, az előképzősök munkáit is.

2012-ben iskolánk akkreditált tehetségpont le�. Ezt a
címet 2015-ben a Matehetsz további elismeréssel
egészíte�e ki, és kiváló tehetségpon�á nyilváníto�a.
Az évek során számos szakkörrel biztosíto�uk kiemelkedő képességű tanítványainknak a lehetőséget, hogy
különböző területeken aknázhassák ki képességeiket.
Iskolánkban ezt elsősorban a magas színvonalú énekkari
munka, a nyelvoktatás, a változatos sportolási lehetőségek, az irodalom, az olvasás megszere�etése teszik
lehetővé. Ezek a szürke hétköznapok tehetségköreink
életében. Ami azonban egyedivé varázsolja, az a három
éve bevezete� „tehetség projektnap”.
Iskolánk volt tanítványait kérjük fel ezen a napon, hogy
az azóta választo� pályájukon elért sikereikről, eredményeikről meséljenek, sőt interak�v foglalkozást tartva
gyerekeinknek, felkeltsék érdeklődésüket a különböző
szakmák, hivatások iránt.

A földszin� és emele� aulákban a Tex�l és bőrműves,
Fém és zománcműves, valamint a Szobrászat és kerámia
tanszakos diákok tárgyai tekinthetőek meg. A földszin�
aulában és az iskola folyosóin az Előképzős csoportok,
illetve a Graﬁka és festészet tanszakosok alkotásai láthatóak.

Kőházi Mária intézményvezető-helye�es

Rendkívül szerteágazó területekről érkeztek az elmúlt
évek meghívo�ai, csak kiragadva néhány példa, ö�usa
világbajnok kere�ag, junior válogato� jégkorongozó,
operaénekes, többszörösen kitüntete� esküvőszervező,
iparművész, főzőiskolát vezető diete�kus, számtalan
zenész és táncművész. Az idei évben színesíte�e a programot egy volt vietnámi tanítványunk, aki meseíróként
le� elismert az irodalmi életben.
Záróeseményként pedig iskolánk jelenleg i� tanuló
tehetségei mutatják be produkcióikat. A tornateremben
tarto� előadást az iskola felső tagozatos diákjai tekin�k
meg. A gyerekek már tradícióként tekin�k és várják ezt a
napot. Persze, így vagyunk ezzel mi tanárok is, hiszen
remek dolog az általunk taníto�ak sikereiben gyönyörködni.
Busznyák Zsuzsanna intézményvezető-helye�es
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A jókais Pöszméték bejárták
Budapestet
Iskolánkban hosszú évek óta működik a Pöszméték
hagyományőrző csoport, akiknek a decembere mindig
zsúfolt a sok fellépés, felkérés mia�, amelyeknek azonban nagy örömmel és kivételes lelkesedéssel tesznek
eleget.
December 21. Budapes� Székely-kör: Adven� est
Csókay András idegsebésszel.

December 18. Iskolai karácsonyi koncertet tarto� a
Jókai a Budapest-Zuglói Református Egyházközség
templomában a szülők legnagyobb örömére.
December 12. Az Országos Mentőszolgálat központban
tarto� karácsonyi koncert nagy tetszést arato�, utána
pedig meg is vendégelték a szereplőket.

A Pöszméték nagy sikerrel szerepeltek a Budapes� Marrio� Hotelben is.
December 14-én pedig a Budapest-Zuglói Református
Egyházközség templomában az időseknek adtak
koncertet.
Gál Orsolya
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Egészségnap diák szemmel
az Álmosban
2018. december 1-jén került megrendezésre az Álmos Vezér
Gimnázium és Általános Iskolában az Egészségnap.
Minden gimnáziumi osztály két csoportra volt bontva, és
különféle foglalkozásokra mentünk. Játékos vetélkedőn és
programokon keresztül ismerhe�ük meg egymást és
„önmagunkat”. Jó volt beszélgetni osztálytársainkkal, sok
érdekeset hallha�unk. Az elsősegély nagyon tetsze�, a
mentősök viccesen meséltek elgondolkodtató történeteket,
de megtudha�uk, mit kell tenni, ha baleset történik (a
nyomókötés helyes alkalmazását is elsajá�to�uk). A felvilágosító órán három kedves lány interak�v programokkal várt
minket (és csokival jutalmaztak). Drogprevenciós előadáson
vehe�ünk részt, kipróbálha�uk "hang alapján", fehér bot
segítségével a tájékozódást, bepillantást nyerhe�ünk a
karate "rejtelmeibe".

Egy nagyon kedves fafaragó bácsi segítségével fúvós
hangszert készíthe�ünk bambuszból, míg osztálytársaink agyagból különböző tárgyakat alko�ak. Eközben
folyamatosan kínáltak minket ﬁnom és egészséges
szendvicsekkel. Összességében nagyon érdekes nap
volt, megérte rááldozni a szombat délelő�öt.
A diákok írásai alapján összeállíto�a: Lukács Julianna

Krea�v nap
A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskolában december 15-én idén is megtarto�uk karácsony-váró krea�v napunkat. Tanulóink 13 program közül
választha�ak, amelyeken krea�vitásuk, kézügyességük,
alkotókedvük kibontakoztatása volt a cél. A színes programokat tanáraink veze�ék, munkájukat animátorok
segíte�ék, akik a 7.a legak�vabb tanulói voltak. A
legkedveltebb foglalkozások a mézeskalácssütés, makramé karkötő fonás, számítógépes játék tervezése, karácsonyfadíszek és üdvözlőlapok készítése, mandalafestés
volt. A mozgékonyabbak sportolha�ak is, a technika
iránt érdeklődők ﬁlmeket is nézhe�ek látókörük bővítése céljából. Nagyon jól éreztük magunkat! A jövőben is
tervezünk hasonló programokat.
Illyés Anikó
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Családok éve a Pannónia
Középiskolás Kollégiumban
A programok összeállításánál építe�ünk a kollégium
hagyományaira, ugyanakkor nyito�ak voltunk az új
kezdeményezésekre is. Igazi teammunkában valósultak
meg, pedagógusok, diákok, külsős előadók, partnerek
bevonásával. 2018 januárjától az alábbi programcsoma
got valósíto�uk meg:
- csoportvezetők foglalkozásai: a családi életre nevelés
témakörében;
- színházlátogatás:
•
Örkény Színház: A három nővér (Sántha
Judit tanárnő szervezése);
•
Thália Színház: Happy end – problémamegoldás párkapcsolatban, házasságban (Tóthné Belme
Valéria, Tóth Lajos tanárok)
- Vasas Családi Nap sporteseményen ve�ünk részt (Tóth
Lajos, Turbucz István, Stahala Tamás szervezése);
- családok szociális segítése (Barta Zoltán tanár úr
közbenjárásával);
- a XIII. kerüle� Prevenciós Központ foglalkozásai (Közép-Pes� Tankerüle� Központ, Záluszki Ildikó tanárnő
közben járásával);
- A XIII. kerüle� rendőrkapitányság előadása (Bűnmeg
előzés);
- Karácsonyi Vásár látogatása, fényjáték a Bazilikánál
(Tóthné Belme Valéria szervezése);
- Mikulás est (a diákönkormányzat szervezésében,

segítők tanárok: Pataki Beáta, Stahala Tamás);
- karácsonyi ünnepség és sü�sütő verseny (Hódosiné
Leskó Eleonóra, Sántha Judit, Tóthné Belme Valéria
tanárnők szervezése);
- családrajzok, logótervezés, könyves sarok összeállítása (Pataki Beáta és Bihari Tamás tanárok segítségé
vel).
Ráadásként Bihari Tamás tanár úr, háromgyermekes
családapa vállalta, hogy külön foglalkozik a témával a
kollégium egyik legmeghi�ebb szegletében, a könyvtárban. Erről bővebben beszámolójában olvashatunk:
„A mindennapos hétköznapi beszélgetések melle�
kollégiumunkban csopor�oglalkozásokon is felidéztük a
családok segítésének fontosságát (hangsúlyozva a
népességnövekedésben játszo� szerepüket ). Par�
Nagy Lajos A háziember és a háziasszony c., sziporkázóan szellemes mesefordításának elemzésekor, ráhangolódva a témára, s a gyerekek ﬁgyelmét felkeltő mo�vációként, a hagyományos család fontosságának bemutatásakor á�ekinte�ük, hogy a családok támogatására
milyen intézkedések szüle�ek eddig, és milyenek várhatók a jövőben, amikor már ők is részesei lehetnek ezeknek a változásoknak. Nagyon tetsze� a gyerekeknek
mindaz a humoros helyzet, ami a Par� Nagy novellájában bemutato� hagyományos családmodell megváltoztatásából következe�. Úgy gondoljuk, hogy tanulóink
általános tapasztalatainak ilyen művészi megfogalmazása, kifejezése erősíte�e bennü(n)k hagyományos
értékeink fontosságát.”
Szerző: Bihari Tamás, Darmó Szabolcs

8

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Hangjegyekkel ékesített fenyő
Különleges hangulatú hónap a december. Ezeken a szürke napokon még sejtelmesebbé válnak az iskola ódon falai, a folyosókat és a termeket pedig belengi
valami furcsa, megfoghatatlan tünemény: az ünnepvárás varázsa. Legelőször az
adven� koszorúk gyertyái lobbantak lángra - előbb bátortalanul, majd egyre
határozo�abban - jelezve karácsony közeledtét. Aztán a széles folyosók megteltek a mézes sütemény illatával: a tankonyhában szorgos kezek készíte�ék a
mézes-díszeket a karácsonyfákra és az épületeket a Mézeskalács városba. A karácsony (és persze a téli szünet) közeledtének legbiztosabb jele, amikor az utolsó
hét hé�őjén már a feldíszíte� fenyő várta az iskolába érkezőket. Végül elérkeze�
a pillanat, amikor ünneplőbe öltöztek a zenészek, és a Zeneiskola koncer�erme
lassan megtelt a családtagokkal, az iskolatársakkal, a vendégekkel, a tanárokkal,
és felcsendült a zene. Bizonytalan ujjacskák keresték a hangot a hegedűn, fuvolán, zongorán. A felröppenő dallamok bearanyozták az ünnepvárás pillanatait, az
elismerő taps pedig valódi ajándék volt a művészeknek. Ezen a december 17-i
karácsonyváró koncerten sem maradhato� el az énekkarosok fellépése, hiszen a
kórusban, együ� mégiscsak könnyebb! Így a Gárdonyiban évről évre, újra meg
újra megszüle�k a csoda, amiben a kicsik hisznek, amiben a nagyobbak hinni
akarnak, és amit a fölnő�ek hinni engednek.
Katona Gabriella

Luca-napi „kotyolás”
Iskolánk kiemelt ﬁgyelmet fordít arra, hogy a hozzánk járó gyerekek megismerkedjenek a magyar népi kultúra
hagyományaival. Feladatunk, hogy mindazt a sok szép szokást, amit nemzetünk évszázadokon át megőrzö�, mi is
megismerjük, s ez által továbbvigyük. Fontosnak tartjuk, hogy a nagyvárosban élő gyerekeink játékos formában,
számukra érthető módon találkozzanak ezekkel. Így például a karácsonyi ünnepkörön belül minden évben felelevenítjük a Luca-napi szokásokat. Ezen a napon egy-egy alsós osztály felvállalja, hogy drama�kus játék keretén belül
bemutassa a többieknek ezt a dunántúli, egészség-, termés- és termékenységvarázsló néphagyományt. Osztályról-osztályra járva visszük „varázseszközeinket”, a szalmát, fokhagymát, botokat, tarisznyákat. Kérjük a gazdasszonyokat, hogy a szalmát tegyék tyúkjaik alá, hogy azok jó tojók legyenek. A fokhagymával jó egészséget kívánunk az
egész családnak, a botok zajával távol tartjuk a
gonoszt, a boszorkányokat. A végén nagy örömmel gyűjtjük be az „adományokat” tarisznyáinkba. A felkészülés is sok örömet, vidámságot visz
a mindennapokba. A kicsiknek nagyon tetszik a
betanulandó szöveg népies szóhasználata,
nevetve bújnak a számukra jelmeznek tűnő, régi
időket idéző ruhákba. Közben észrevétlenül
fejlődik bennük a közösségi összetartozás, a
másoknak örömet hozás érzése.
Halmai Katalin tanító,
az 1.a osztályosztályfőnöke
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Biológiaverseny az Ady Endre
Gimnáziumban négy kerület diákjai
számára
Már több mint egy év�zedes múltra tekint vissza az Ady
Endre Gimnázium által meghirdete� biológiaverseny.
Kezdetben csak a XIII. kerüle�, 5-8. osztályos tanulók
vehe�ek részt rajta. Ma már azonban a III., IV., XIII. és
XIV. kerüle� diákoknak hirdetjük meg.
Nagy örömünkre egyre nagyobb a verseny népszerűsége, ebben a tanévben 170-en ve�ek részt rajta. Az első
két fordulót az ősz folyamán kell teljesíteni úgy, hogy a
feladatlapok kérdéseire o�hon lehet megkeresni a válaszokat. Ez nem is olyan könnyű munka, hiszen minden
forduló 4 oldalnyi feladatot tartalmaz. Az iskolánkba
határidőre visszaju�ato� feladatlapokat kijavítjuk, és a
legjobb eredményt elért 35-40 versenyzőt hívjuk be a
döntőbe. A döntő lebonyolításában hagyományosan a
9. évfolyamos biológia tagozatos diákjaink segítenek.
Minden évben más témát választunk. Az elmúlt néhány
év témái: 2014. Herman O�ó munkássága, 2015. Ausztrália élővilága, 2016. Ázsia élővilága, 2017. Emberszabásúak és Jane Goodall munkássága. Ebben a tanévben az
„Állatkölykök” volt a téma.
2015-16-ban együ�működtünk a Fővárosi Állatker�el.
Olyan állatokról készíte�ünk feladatokat, amiket látni
lehet az Állatkertben. Az Állatkert jóvoltából nagyon
gazdag ajándékokat adha�unk a győzteseknek.
2017-ben a Jane Goodall Intézet segíte�e szakmai anyagokkal és nyereményekkel a verseny szervezését. Az idei
újdonság, hogy a Közép-Pes� Tankerület felve�e verse
nyünket az éves versenynaptárába.

Reméljük, hogy a verseny legjobbjai meghívást kapnak
majd az ünnepségre, ahol a nyerteseket köszön�k.
Az idei biológia versenyünk első 6 helyeze�je:
1. Bányi Zsombor István 8.a
Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola
2. Bartucz Eszter Bianka 6.a
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
3. Molnár Ive� Luca 7.c
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
4. Medgyesi Júlia 6.b
Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
5. Fehér-Lipárdy Anna 8.c
Szűcs Sándor Általános Iskola
6. Manente Alexia 6.d
Bp. XIII. Ker. Pannónia Német Nemze�ségi Kétnyelvű
és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
Gratulálunk a versenyzőknek!
Frekot Erika biológia szakos tanár

Öko-intézményekkel való kapcsolattartás, "hálózasítás" a
Pannóniában
Decemberben két alkalommal jártunk a szomszédos
Zöldág óvodában. December 3-án a 6. évfolyamos technika gyakorlatos csopor�al vi�ünk át 3 óvodás csoportnak az újrahasznosíto� anyagból készíte� bábszínházat,
amihez egy mesét is írtak a hatodikosok, és bábot is
készíte�ek hozzá. A mesét elő is adták az óvodásoknak.
December 10-én az 5.c osztályosokkal mentünk origami
karácsonyfa díszeket tanítani az ovisoknak.
Mindkét alkalommal nagy örömmel fogadtak minket,
ak�van ve�ek részt a foglalkozásokon.

Némethné Apá� Anna
Öko munkacsoport vezető
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13. kerÜleti hermanos karÁcsonyi koncertek
templomi koncert
2018. december 11.
Kórusunk az idén részt ve� a kerüle� karácsonyi koncerten, a Béke téri Szent László-plébániatemplomban. Egy
közös énekkel indíto�unk, elsőként a Mennyből az
angyal csendült fel több száz gyermek ajkáról. A mi kórusunk három műsorszámmal lépe� fel, elsőként Karai
József: Ó, gyönyörű szép kórusművét énekeltük, ezt
köve�e „A szeleknek élénk szárnyán” - kolinda kánon,
végül Csondor Kata: Hóban ébred című dalát adtuk elő.
Gitáron egy volt tanítványom, Horváth György kísért. A
koncertet a többi kórussal együ� énekelve, a Pásztorok,
pásztorok karácsonyi dallal zártuk. Mindannyiunknak
nagy élmény volt a templom gyönyörű akusz�kája, meghi� hangulata.
Baranyi Zsuzsa kórusvezető

karÁcsonyi koncert
2018. december 18.
Iskolánkban több éves hagyományra tekint vissza a karácsony meghi�, énekes, zenés ünneplése. Idén 6. alkalommal került megrendezésre a Budapest XIII. Kerüle�
Fischer Annie Zeneiskola Alapfokú Művésze� Iskola
dísztermében a Karácsonyi ünnepi hangversenyünk.
A koncertet a sokszínűség jellemezte, az est folyamán
énekkarunk énekelt klasszikus és kortárs karácsonyi
dalokat, majd hangszerek sokasága következe�, hallhattunk hegedűt, furulyát, zongorát, gitárt, marimbát,
harangjátékot, és felharsant a trombita hangja is.
Az adven� várakozás heteiben, karácsonyi hangversenyünk nyitószámaként Pintér Béla:

Hófehér karácsony éj című versét hallha�uk. Iskolánk
kórusa a Karácsonyi angyalok, Ó, gyönyörű szép, A
szeleknek élénk szárnyán és a Hóban ébred dalokkal
idézte fel a varázslatos betlehemi éjszakát. A második
évfolyam nagy örömmel és izgalommal készült erre a
napra, a Fényességes csillagos éj és a Száncsengő dalokkal köszöntö�ék a szeretet ünnepét. A 8. évfolyam
lányai az All I want for Christmas című dalt adták elő,
nagy sikert aratva táncukkal, mikulássapkájukkal és a
közönségnek dobo� szaloncukrukkal.

És hogy hogyan képes a zene szavak nélkül is mosolyt,
könnyeket, álmélkodást kicsalni belőlünk? A koncerten
tanítványaink megmutatha�ák hangszeres tudásuk
legjavát, együ� örültünk sikereiknek. Végül egy volt
diákunk, Horváth György kápráztato� el minket gitárjátékával. Ezután tanáraink következtek, akik számos
teendőik közö� is találtak alkalmat arra, hogy énektudásukat csiszolva megmutathassák, hogy kórusként is
jól tudnak együ�működni. Mozart Varázsfuvolájából
adtak elő egy részletet, a Bűvös csenge�yűt. Az utolsó
műsorszámot, a Neoton együ�es dalát: Ha elmúlik
karácsonyt együ� énekelték a szülők, tanárok és gyerekek.

Baranyi Zsuzsa kórusvezető
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A Liszt Ferenc Általános Iskola
Adventi koncertje a Szent István
Bazilikában
A Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos adven�
koncertjét 2018. december 14-én 16 órai kezde�el
tarto�a a budapes� Szent István Bazilikában. A közönség - szülők és hozzátartozók- mintegy 300 gyermek
műsorában gyönyörködhe�ek. A hangversenyen színvonalas műsort adtak iskolánk kórusai. Az Erdőzsongás
Kiskórus kórusművei közö� a 200 éve Franz Xaver
Gruber által írt közismert „Csendes éj ’’ karácsonyi dal
csendült fel. Vezényelt Bisztriczki Zoltán. A Campanella
Kicsinyek Kórusa Ruzsásné Sebestyén Emília vezényletével és iskolánk egykori tanulójának, Gaál-Wéber Ildikó
közreműködésével részleteket ado� elő Esterházy Pál
Harmonia Caeles�s című művéből. A Liszt Ferenc Gyermekkartól a hagyományos karácsonyi énekek melle�
Vivaldi Glóriájának egyes tételeit hallha�uk nagyon
színvonalas előadásban Gaál-Wéber Ildikó operaénekes
közreműködésével. A felső tagozatosok kórusát Kovács
Katalin vezényelte. Deák László orgonaművész megszólalta�a a Szent
István Bazilika
csodálatos
hangú orgonáját: Max Reger: Gloria in
excelsis Deo
című művével,
bravúros technikájával elkáprázta�a a
nagyérdemű
közönséget. A
hagyományos
újévi köszöntőt
Füspök
Márton 2. osztályos kisﬁú
mondta
el.
A kórusok és
közö n s é g ü k
teljes átéléssel, a hagyományokhoz híven közös karácsonyi énekkel zárta a hangversenyt. Úgy gondolom, hogy
iskolai koncertünk hozzájárult a karácsonyvárás, az
adven� várakozás bensőséges ünnepi hangulatának
megteremtéséhez.
Ruzsásné Sebestyén Emília
Művésze� munkaközösség vezetője

Adventi

koncert

az

Álmosban

2018. december 20-án délelő� került sor az Álmos
Vezér Gimnázium és Általános Iskola hagyományos
adven� ünnepélyére a Rákosfalvai Szent István király
templomban. Idén a gimnazisták szerepeltek.
Fuvolaszóval ve�e kezdetét a kis koncert, majd Juhász
Gyula Karácsony felé c. verse, a Karácsonyi álom c. dal és
egy jelenet köve�e (O'Henry: A háromkirályok ajándéka). Végül - hagyományainkhoz híven - a tanárok kórusa
zárta a műsort. A meghi� hangulatot közös énekléssel
te�ük még emlékezetesebbé, a zsúfolásig megtelt
templomban zenge� a sok gyerekhang.
Mindenkinek kívánjuk: „Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen, s ne csak így decemberben.”

Mestyanekné Kovács Eszter, szervezőtanár

12

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Advent a Széchenyiben
Decemberi projektnapunk az adven� várakozás jegyében telt. A felső tagozat osztályainak négy állomáson kelle�
különféle feladatokat megoldaniuk. Minden állomás témája kapcsolódo� a karácsonyhoz.
Az első állomáson az internet segítségével „elutazha�ak„ a gyerekek a világ különböző tájaira, felfedezhe�ék az
o�ani karácsonyi szokásokat. Feladatuk pedig az volt, hogy levelet írjanak az i�hon marado�aknak élményeikről,
benyomásaikról. A következő helyszínen üdvözlőlapokat készíte�ek kartonpapírból, csomagolópapírból. Mindenki
kiélhe�e díszítési (túldíszítési) vágyát megismerve a
karácsonyi színek szimbolikáját. Ez után olyan helyszín következe�, amelyen adven� népszokásokkal,
jeles napokkal, hagyományokkal találkoztak. A megszerze� tudást egy 13 (nem véletlenül) kérdésből
álló feladatsor kitöltésével mélyíte�ék el. Végül a
legédesebb állomáson mézeskalácsot sütö�ek,
kóstoltak. Reméljük, hogy a recept alapján o�hon is
sok-sok sütemény születe� még. Az ezen a napon
készíte� tablókkal díszíte�ék a gyerekek osztálytermeiket, evvel is készülve az osztálykarácsonyra. Bár
nem a versengés volt a nap fő célja, de a dicsőség
kedvéért álljon i�, hogy a győztes az 5.b osztály le�.
Egy kellemes hangulatú, együ�működésre ösztönző, értékmegőrzésre törekvő projektnapot valósíto�unk meg.
Kozáriné Strelinger Katalin
igazgatóhelye�es

ADVENT A HEGEDÜSBEN
Intézményünkben minden évben tartunk karácsonyi meglepetés műsort a szülők részére. Ebben a tanévben változta�unk az eddigi elképzeléseinken, és egy közös iskolai adven� együ�létet szerveztünk. Az ünnepre hangolódást az
udvarunk emelvényén elhelyeze� – szülők és tanító nénik által közösen készíte� – Betlehemmel értük el. A gyerekek
örvendezve nézege�ék az ismert alakokat és a csillogó fényeket. Ezt egészíte�ék ki december 20-án sötétedéskor: a színes kive�tés az iskola falára, a hangszórókból áradó karácsonyi dallamok, és a szülők
által készíte� ﬁnom ünnepi sütemények. Minden
osztály kite�e erre az alkalomra szánt ﬁnomságait
egy asztalra, amit szívesen kínált a szülő- és iskolástársaknak, valamint a pedagógusoknak. Ezt a szeretet-együ�létet a kiskórus rövid műsora te�e teljessé.
Karácsonyi énekek csendültek fel furulyával, csengetytyűvel. Az ismert téli dalokat mindenki jókedvvel
énekelte együ�.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, szállingózó hó vonta
be az udvaron beszélgető, kóstolgató, éneklő gyerekeket és felnő�eket. A há�érben pedig meghi�en
fényle� az osztályok lámpásaival körbeve� iskolai
Betlehem. Hagyományteremtő adven� rendezvényünket igazgatónőnk zárta a családoknak szóló ünnepi jókívánságaival.
Szabó Emese kórusvezető
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Adventi műsor a Bosnyák téren
A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola
kiskórusa 2018. december 9-én a Bosnyák téri adven�
színpadon szerepelt. Ünnepváró dallamokkal te�e
szebbé a közönség adven� várakozását. A jégpálya
ünnepi megnyitása után Kohlmann Márta vezetésével
és Igaliné Bü�ner Hedvig zongorás közreműködésével a
kórus öt karácsonyi kórusművet énekelt, örömet
csempészve a hallgatóság szívébe.

Kohlmann Márta
kórusvezető

Osztálykarácsony a Hajósban
Iskolánkban, december utolsó tanítási napján osztálykarácsonnyal zárjuk az évet. A gyerekek hetekig izgato�an
tervezge�ék, hogy mivel lepjék meg osztálytársukat. A
folyamatos felelések, dolgoza�rások közepe�e is őrangyalként ﬁgyeltek egymásra. Ezen az utolsó napon a
pedagógusok számára is nagy feladatot jelent, hogy
mivel kössék le a fáradtságtól letaglózo�, olykor uno�,
vagy éppen idegesítően nyüzsgő diákjaikat.
A 6. a-sok osztályfőnöke, Judit néni végül kitalálta, hogy
egy izgalmas, interak�v programmal lepi meg a gyerekeket a karácsony délutáni gyertyagyújtás elő�.
A belváros szívében található 3D galériába mentünk.
I� aztán előkerülhe�ek az iskolaidőben �lto� okos
telefonok, és szórakoztató szelﬁk sokaságát készíthe�ék
el a legjobb barátok. Mert i� kötelező volt használni az
okos telefont. I� lehetőség nyílo� arra, hogy a képeket
megérintsék és saját krea�vitásukra hagyatkozva fényképezzenek, beállva a képekbe részesei legyenek
egy-egy különleges látványvilágnak. A kedves fogadtatás után vidáman széledtek szét a gyerekek, majd

animátor segíte� a képek adta lehetőségek feltérképezésében, megmuta�a, mire ﬁgyeljenek, hogy az op�kai
illúziók és játékok csalfa világába a leghitelesebben
olvadjanak bele maguk is.
A jelszó: Fotózz, alkoss, színészkedj!

Megfesthe�ék Mona Lisát, fejen álló akrobaták lehe�ek,
ejtőernyősként zuhanha�ak a felhők közö� és a hógömb
csalfa világába is bemerészkedhe�ek. Nagyon sokat
neve�ek, jobbnál jobb ötleteket találtak ki és rengeteg
fotót készíte�ek. A fotók megtekintésekor pontosan
látha�ák a hibákat, amik ronto�ak a látványon. Végtelenségig kísérletezhe�ek, javítha�ak. A fotózás után,
amíg elkészült mindenki számára egy-egy papíralapú
fénykép, rejtvényeket kaptak a gyerekek.
A győztes csapat természetesen már az iskolában, egy
gyerekpezsgővel zárha�a az osztálykarácsonyt, Réka
ﬁnom csokoládés osztálytortája melle�.
Nagyon jól sikerült nap volt!

Vargáné Szaka Gabriella tanár
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Gyertyafényes vacsora a Gyengénlátók Iskolájában
Minden iskola megrendezi a maga karácsonyi ünnepségét a kialakult hagyományai szerint. A gyengénlátóknál együ� ünnepelünk mindannyian a tornateremben. A gyerekek műsora után a diákok és a felnő�ek közös kórusa
énekel, az ajándékosztás elő� az igazgató néni mesél. Támogatóink, köztük
a Budapest Wesselényi Lions Club és a Jeruzsálemi Szent János Független
Lovagrend Ispotályos Lovagjai, Ökumenikus Rend Máltai Lovagok Magyar
Nagypriorátus tagjai minden gyermek számára gondosan készülnek kis
csomagokkal. Ezután következik az este fénypontja. A feldíszíte� ebédlőben
az
osztályok
pedagógusaikkal ülik körbe
az asztalokat,
amelyeken o�
égnek a gyertyák. A nevelőtanárok hetek
óta tervezték,
készíte�ék a
mindig megújuló dekorációt. Az ünnepi
ételek melle�
ﬁnomságok is várják az érkezőket. A nagyobbak és a már elballago� tanulóink gyakran emlege�k meghato�an a gyertyafényes vacsorát, a kisebbek
pedig lelkesen várják a következőt.
Köszönet ille� mindezért az ÉSZGSZ konyhai dolgozóit és az intézmény
munkatársait.
Hegyiné Honyek Katalin
igazgató

Szenzoros terápiás
szobát avattunk
A Mozgásjavító Intézmény 2018.
évi alapítványi Jótékonysági Estjén
egy szenzoros integrációs terápiás
szoba kialakítására gyűjtö�ünk.
Örömmel számolunk most be arról,
hogy a befolyt összegből elkészült a
speciális helyiség: a felszerelt
hinták és az egyéb, érzékelést és
észlelést fejlesztő eszközök és
játékok szinte minden korosztálynál, mozgásállapo�ól függetlenül
jól használhatók, a mozgásnevelés
rendszerébe illesztve.
Nagyon köszönjük mindenkinek a
támogatást!

Tóth Ágnes gyógypedagógus

Idén is nagy sikerrel rendeztük meg a hagyományos szalagavató bált
a Berzsenyiben

Kiss Gyöngyi igazgató
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Kerületi győzteseink! - Dr Mező
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kerüle� fordulóján H. Nagy
Lili 6.b osztályos tanuló 6.évfolyamon
I.
helyezést
ért
el.
Móra Ferenc szövegértési verseny
kerüle� fordulóján Rimaszécsi Laura
8 . d
osztál y o s
tanuló
8. évfolyamon I. helyezést ért el.
S i monyi
Zsigmond helyesírási verseny kerüle� fordulóján Németh Anna 5.c
osztályos tanuló 5.évfolyamon I.
helyezést ért el.
Mostafáné Gombár Erzsébet
igazgató

Jó sportoló, jó tanuló díj
2018 - Zugló a Hajósban
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nevében Karácsony Gergely
polgármester úr december 17-én ünnepélyes keretek közö� átadta a zuglói 2018-as
év zuglói Jó sportoló, jó tanuló díjat.
Iskolánkból két tanuló nyerte el ezt a címet:
Peresztegi Ki� (jelenleg 4.a osztályos) és
Nabilek Péter Simon (jelenleg 9. osztályos
gimnazista). Ki� torna, Péter atlé�ka sportágban volt kiemelkedő a kiváló tanulmányi
munka melle�.
Külön örömünkre szolgált, hogy két korábbi
tanulónk is a díjazo�ak közö� szerepelt:
Tremmel Flóra Jó sportoló, jó tanuló, Koleszár Mihály Fiatal zuglói sportoló díjat
kapo�. Ők jelenleg gimnáziumban tanulnak.

Diákolimpia díjazottak a Hajósban
2018. december 12-én a Budapes� Diáksport Szövetség díjazta az
előző tanév fővárosi diákok diákolimpiákon elért kiemelkedő eredményét. Az idei díjátadó ünnepségen a 2017/2018. tanév országos
diákolimpiai döntőkön első helyeze� csapatokat jutalmazták.
Iskolánkból az atlé�ka többpróba csapat (IV. korcsoport) volt az
ünnepelt iskolánkból.
A csapat tagjai voltak: Antal Áron, Nabilek Péter Simon, Sándor
János, Szecsei Balázs, Török Bálint, Varga Örs Péter.
Felkészítőjük: Szocsák Gábor testnevelő.
Gratulálok a díjazáshoz minden tanulónak!
Molnár Márta igazgató
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ÖTÖDIKES AVATÓ és SULI-BULI a
Pannóniában
Iskolánk hagyományaihoz híven, idén is megrendezésre került az Ötödikes Avató és Suli-buli program, melynek keretében 5. évfolyamos diákjainkat avatjuk felsőssé. Mint minden évben, most is volt kere�örténete az estnek, ezú�al MICIMACKÓ Születésnapjára érkeztek barátai: 5. a
osztály, azaz Malackáék, 5. b osztály mint Fülesék, 5. c osztály Tigrisként
jö� a nagy napra, és az 5. d osztály Nyusziként ünnepelte Micimackóékat, akit a zsűri személyesíte� meg. A köszöntő bemutatkozásokat

követően különböző logikai, ügyességi és szellemi játékok során mérték
össze tudásukat ötödikeseink. A felsősök szurkolóként ve�ek részt a
programban, míg a szülők nézőként biztatha�ák gyermekeiket. Jókedv,
zene. tánc, és játék jellemezte az estet, melyet a Suli-Buli zárt. Diákönkormányzatunk mindig törekszik arra, hogy minél több olyan program
kerüljön megvalósításra, melynek közösségformáló ereje segí�, hogy a
hétköznapok is ünnepnappá váljanak diákjaink számára. Nagyon örömmel lá�am, hogy sokan vagyunk, különbözőek vagyunk, de abban
mindannyian egyetértünk, hogy szeretünk együ� lenni,
nevetni és Pannóniásnak lenni. :)
Nikolényi Réka, DÖK elnök

Luca-napi vásár a 13.
kerületi hermanban
December 15-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos Luca-napi
vásárunkat. Reggeltől lázas izgato�ság
vonult végig a folyosókon és a termeken.
Minden tanuló készült elcserélni, vagy
eladni a számára már nem szükséges, de
jó állapotban lévő ügyességi játékait,
társas játékait, plüsseit vagy könyveit.

A cserebere 11 órakor indult 3 szinten, és
13 óráig meg sem állt. Rengeteg jó
állapotú játék, plüssﬁgura, érdekes
könyv cserélt gazdát, a frissen sült perec
és mézeskalács illata lengte be a folyosókat. Mindenki talált magának hasznos,
érdekes, vagy éppen szívmelengető
tárgyat.
Molnárné Spisák Ágnes

Tortahét az Álmosban
Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában már hagyomány az őszi
időszak zárásaként a tortahét megrendezése. Ennek a programnak a keretében az osztályok egy héten keresztül megmére�e�k tudásukat. A kijelölt
diákok kihúzzák a másnapi felelő diák naplóbeli sorszámát és a tanórát, amelyen a kihúzo� diák felel, és osztályzatot kap. A szép feleletekért kapo� jó
érdemjegyekkel idén az 5-6. évfolyamon az 5/b osztály büszkélkedhet, a 7-8.
osztályosok közö� a 7/b osztály nyerte meg a tortát. Gratulálunk a felelő
tanulók teljesítményéhez!
(A képen a 7. B osztályos tanulók)
Orczi Tímea szervező tanár
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Sikeres diákvállalkozások a
Munkácsyban
A Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola Alapfokú
Művésze� Iskolája az idei évben is részt ve� a Diákvállalkozások Karácsonyi Versenyén és Vásárán a JAM
szervezésében a Duna Plázában. Iskolánkból idén már
két diákvállalkozás is szerencsét próbált, a Zumia Arts
and Design után útjára indult a Pompánia is, amelynek
tagjai saját tervezésű tex�l tárgyakkal álltak a nagyközönség elé. Komoly és összete� munka előzte meg a
részvételt, diákjaink nemcsak saját termékeket terveztek, a gyártási folyamatért is maguk feleltek. Ők tervezték meg a márka arculatát az összes graﬁkai munkával
együ� (névadás, logo, szórólap, fotózás, csomagolás,
szóróanyag…). A gyerekek bepillantást nyerhe�ek a
kereskedelem működési folyamatába, kalkulációt
készíte�ek a tervezéstől az értékesítésig. Játékosan,

A gyerekek egy hetes táborozást nyertek Bogácsra,
ahol további hasznos dolgokat tanulha�ak a vállalkozói
életről. A kis cég már megjelent a közösségi oldalakon
is, hiszen fontos, hogy követőik láthassák aktuális munkáikat, terveiket. 2017 telén a JAM Karácsonyi Vásárán
és Versenyén ismét a Közönség kedvence díját nyerték
el. 2017 és 2018 őszén is meghívást kaptak a Vácrátó�
Botanikus Kert családi napjának kézműves
vásárára.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a korábbi évek sikerei
után 2018 decemberében a Zumia Arts and Design
elnyerte a "Legegyü�működőbb Diákvállalkozás" díját.
Kőházi Mária igh.

még kockázatok nélkül, mégis a felnő�ek világában
próbálha�ák ki magukat. Ők feleltek cégük működéséért, amelyet pedagógusként szinte láthatatlanul kelle�
irányítani. Felelősségük több területre kiterjedt, a
tervezés nem csupán a termékek létrehozásában jelent
meg. A diákvállalkozások minden egyes tagjának
feladata volt, a közös tervet együ�, manufakturális
jelleggel valósíto�ák meg. Első megmére�etésük 2016
decemberében, a Zumia megalakulása után volt.
Nagyon büszkék voltunk, hiszen az alig egy hónapos
cég nyerte meg a Közönség kedvence díját a programra
érkező vendégek szavazata alapján. 2017 tavaszán újra
megrendezésre került a verseny, a Shopmarkban, ahol
a Zumia csapata vadonatúj termékekkel, húsvé� témában készült alkotásokkal állt a nagyközönség elé. Sikerült elnyerni a Legjobb Diákvállakozás díját az általános
iskolások kategóriájában.

GYÁSZHÍR
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