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Advent Bécsben

Osztályfőnökünk, Szabóné Berki Katalin már kilencedikben 

elhatározta, hogy egyszer elviszi a németes csoportját egy 

bécsi kirándulásra. Amikor elkezdődtek a kiruccanás előké-

születei, egy percig sem volt kétséges, hogy az osztály másik 

fele, a spanyolt tanuló csoport is velünk tart.

Az utazás kitűzött napja december tizenkettedike lett, az-

nap hajnalban már a teljes 11. B és a 12. B németes csoportja 

is az iskolában ücsörgött a buszra várva. Az út Bécsbe kicsit 

álmos hangulatban telt, sokan az üléseken aludva pihenték 

ki a kora reggeli kelést, de már ekkor nagyon jó volt a han-

gulat.

A buszról lekászálódva elindultunk a  városnéző sétánk-

ra, a  kifejezetten türelmes idegenvezetőnkkel, aki minden 

fontos tudnivalót tömören, de érdekesen adott elő nekünk.

Gyönyörű épületek vettek körbe bennünket. Bécs min-

den része Budapestre emlékeztetett minket, mint például 

a Szent István tér körüli utca, ami a Váci utca hangulatát idéz-

te fel. Sétánk során láttuk a Városházát, ahova a nap végén 

még visszamentünk, hiszen ott is volt egy karácsonyi vásár, 

a  bécsi Hősök terét az azt 

körülvevő palotákkal, a bé-

csi Spanyol Lovasiskolát, és 

a hozzá tartozó istállóépü-

letet, a  városi könyvtárat, 

a  császári kriptát, más né-

ven Kapucínus templo-

mot, valamint a séta végét 

jelző Szent István-székes-

egyházat. A székesegyház-

nál lévő vásári forgatag és 

a számtalan csalogató bolt 

miatt már nehéz volt visszanyerni csoportunk fi gyelmét, 

mindenki vásárolni szeretett volna menni. A  szabadidőnk-

ben kedvünkre vásárolhattunk, ehettünk és élvezhettük 

a nyüzsgést. Ekkor volt időnk arra is, hogy elvégezzük azo-

kat a kommunikációs feladatokat, amit németórán megkap-

tunk. Nagyszerű érzés volt használni a német nyelvet!

Miután mindenki talált magának vásárfi át, elindultunk 

a Karácsonyi vásárba, vissza a Városházához, és újból min-

denkit elnyelt az ünnepi bazár. Amikor már mindenki azt 

hitte, hogy vége az útnak, buszunk egy különös, színes 

ház előtt tett le minket, tele kusza, görbe vonalakkal, üve-

gekkel és virágokkal. A Hundertwasser által tervezett lakó-

házba nem lehetett bemenni, viszont a vele szemben lévő 

Hundertwasser faluba már igen. Mindenkit lenyűgözött 

a mesebeli ház, olyan érzés volt, mintha egy festményben 

sétáltunk volna. Az utolsó vásárlásokat is megejtettük, kicsit 

pihentünk és feltöltődtünk itt, aztán elérkezett az indulás 

ideje. A  hazaút fantasztikus hangulatban telt, rengeteget 

nevettünk, és beszélgettünk, csak úgy repült az idő.

Azt hiszem, ez a nap remek lehetőség volt számunkra, hi-

szen kipróbálhattuk német nyelvtudásunkat, és felejthetet-

len élményeket szereztünk.

Tar Zsófi a és Zalai Sára 11. B 

Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola

Szabadulás a farkasverem fogságából – 
Bábelőadás az Álmosban
Az adventi időszak, az izgalommal teli várakozás a karácsonyra mindenkit külö-

nös érzéssel tölt el. Ilyenkor jobban odafi gyelünk egymásra. 

A Szabadulás a  farkasverem fogságából 

egy igazi karácsonyi történet, amelyből ki-

derül, hogy nehéz helyzetekben sem szabad 

elkeserednünk. Sokszor onnan érkezik a  se-

gítség, ahonnan nem is várnánk.

A Palánta Gyermek- és Ifj úsági Misszió 

tanulságos bábelőadását alsó tagozatos kis-

diákjaink december 11-én tekintették meg.

Kiss Viktória és Saska Erika
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Fenntarthatósági Nap
December 14-én a  Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 
Fenntarthatósági Napot tartottunk. 7-10. osztályosok 
vettek részt egy izgalmas nyomozásban. A  11. A  és D 
osztályosok, valamint a  tanári kar volt a  segítségem-
re a  szervezésben. Az egész iskolát megmozgató ren-
dezvény kerettörténete a  karácsonyhoz kapcsolódott, 
ugyanis az iskola átalakult egy karácsonyi faluvá, ahol 
rettenetes bűntényként ellopták Télanyó almáit a szán-
járól. Az osztályok nyomozóként jártak szemtanúról 
szemtanúra, akik persze valamilyen, a fenntartható élet-
módhoz kapcsolódó, játékos vagy gondolkodtató, krea-
tív feladatot kellett megoldaniuk, egy-egy információ 
morzsáért. Minden osztálynak sikerült megoldania a lo-
gikai rejtvényt, így hazavihette a megkerült almákat! Csorbáné Bere Anikó  

Holokauszt emléknap krókuszokkal

A Dr. Mező Ferenc Iskola a  tanév elején kapcsolódott 

a Krókusz Projekt programhoz, az Európai Unió fi nanszírozá-

sával induló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy a csat-

lakozó oktatási intézmények  diákjai virágültetéssel emlé-

kezzenek a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió fi atalkorú 

társukra, és ehhez kapcsolódó önálló projekttel készülnek 

a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emlék-

napjára, a  megszerzett tapasztalatokat és eredményeiket 

pedig megosztják a világhálón a többi európai résztvevővel. 

Január 27-én a  Holokauszt Nemzetközi emléknaphoz 

kapcsolódóan nyolcadikos diákjaink prezentációval és kiál-

lítással készültek, melyben diáktársaik fi gyelmét szeretnék 

felhívni arra, hogy a Holokauszt eseményeinek tükrében ho-

gyan lehet és kell szembeszállni az intoleranciával, a külön-

böző előítéletekkel és a kirekesztés, megbélyegzés minden 

formájával. 

Budapest, 2020. 01. 30.

Csürke Gyöngyvér

angol-történelem szakos tanár

Mezó́sök a „Stafétacsin”
2020. 01. 23-án iskolánk csapata részt vett a  „Stafétacsi” 

nevű, játékos matematikaversenyen. Mozgalmas, hat for-

dulóból álló próbatétel volt. A  résztvevők megoldhattak 

memóriafejlesztő mozgásos, számítógépes, becsléses, logi-

kai, sudoku és irányítással formarajzoló feladatot. Harmadik, 

negyedik, ötödik osztályos fi úk és lányok mérték össze tudá-

sukat. Most sajnos nem értünk el kimagasló eredményt, de 

rendkívül jól szórakoztunk.

Stiener Laura: 3. c, Stankovics Mátyás: 3. c, Harkai Emma: 4. d , 

Áfra Boján: 4. b, Gébert Fanni: 5. d, Vadányi Marcell: 5.d
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Partneriskolai napok
A  Károli Gáspár Református Egyetem  BTK Tanárképző 

Központ negyedéves hallgatói (50 fő) 2019. november 6-án 

és 7-én a  multikulturális nevelés gyakorlatát és elméletét 

ismerték meg a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában.

Ottucsák Melinda, magyar mint idegen nyelv szakos 

mentortanár a bemutató órákon kiváló szakmaisággal köz-

vetítette a  tantárgy speciális módszereit. A  gyerekek vidá-

man, okosan teljesítették a feladatokat, az egyetemistáktól 

pozitív visszajelzést kaptunk a két tartalmas szakmai napról. 

2020-ban programunk folytatódik.

Gombár Erzsébet

intézményvezető

MEZÓ́S BÜSZKESÉGÜNK!
Iskolánk tanulója Kovács-Etessy Csenge 5.d osztályos tanu-

ló 2019. december 19-én a XIV. kerület Zugló Önkormányza-

tának „Jó sportoló, jó tanuló” kitüntetésében részesült.

Gratulálunk!

Bakkai Melinda

intézményvezető-helyettes

Ruhagyú́jtés – 
„Mezó́s módra”

A Sulizsák – Göncölj a  Földért 

akció keretében iskolánk tanu-

lói 1340 kg használtruhát gyűj-

töttek. Köszönjük a résztvevők-

nek, hogy újból tenni szerettek 

volna az élhetőbb Földért. 
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Így tanulunk mi!
Iskolánk, az Eötvös József Általános Iskola minden évben 

január 22-én, a Magyar Kultúra Napján emlékezik meg isko-

lánk névadójáról.

Idén egy emlékműsor keretében felidéztük a  történel-

mi korszakot és haladó szellemű elődeinket, akik az egész 

nemzet felemelkedését szolgálták a pedagógia megrefor-

málásával.

Báró Eötvös József hatalmas műveltségű közoktatási 

miniszterként törvényjavaslatot dolgozott ki az elemi és 

felsőfokú oktatásról, valamint a vallásfelekezetek egyenlő-

ségéről.

A Magyar Tudományos Akadémia egykori elnökeként 

meggyőződése volt, hogy „Magyarország jövője tisztán cul-

turkérdés.”

A felső tagozatos tanulók előadását az elsős kisdiákok 

avatása követe egy humoros intelmekben bővelkedő foga-

dalomtétel kíséretében. Meghitt, kedves rituálénk a szülők 

számára is kiemelt jelentőségű.

Az ünnep további részeként portyázni indultak az osztá-

lyok szerte a városban, hogy az iskola falain kívül szerezze-

nek élményeket a művészetekről, az önművelődés lehető-

ségeiről.

Idén a nagyobbak múzeumba, suli-mozi vetítésre, közin-

tézmény látogatásra vagy interaktív játszóházba mentek.

A kisebbeknek házhoz jött az élménypedagógia: Közle-

kedésbiztonsági Napot tartottunk a Közlekedéstudományi 

Intézet szervezésében, külsős animátorokkal, egy szülő tá-

mogatásával.

A hat osztály kiscsoportos bontásban tehette próbára 

ügyességét és tudását biciklivel és rollerrel a tornateremből 

átalakult kreszpályán.

Kipróbálhatták a láthatósági sátor izgalmas bemutatóját 

a védőfelszerelések helyes használatával.

A foglalkoztató termek a  gyerekek kreativitására építet-

tek: nyírással, ragasztással, terepasztal és puzzle kirakás köz-

ben mélyítették ismereteiket a közlekedési táblák informá-

ció közlő szerepéről.

Óriás társasjátékkal és tájékozódási akadálypályával is 

meg kellett küzdeniük.

Végül játékos tesztet töltöttek ki az ismereteik bővülé-

séről és rövid rajzfi lmepizódok elemzésével tudatosították 

a szabályok betartásának szerepét: a biztonság megőrzését.

Izgalmasan és mozgalmasan telt el a  délelőtt, alaposan 

elfáradtak a gyerekek.

A sokféle előzetes tudás összeadódott, közös élmény és 

tapasztalás lett. Az osztályközösségek életét is gazdagította, 

élénkítette a tárgyi tudás ilyen sokoldalú megközelítése.

A programsorozatról az osztályok plakátot készítettek, 

amit az aulában állítottunk ki: így az osztályok különböző 

felfedezései másokat is inspirálhatnak.

Hálásan köszönjük a szülők közreműködését, elkötelezettségét egy jó ügy szolgálatában!

Jávorszky Ágnes munkaközösség-vezető, tanító
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H óDíTSD MEG 
A BIT-EKET

Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség 

verseny (International Contest on Informatics and Compu-

ter Fluency) – MINDENKINEK

A versenyt, amelyen iskolánk az Eötvös József Általá-

nos Iskola is részt vett 2019. november 13–17. között 

tartották.

Magyarországon 202 iskola 27 702 diákja vett részt a verse-

nyen. Iskolánk három korosztályban nevezett: 

•  3-4. osztály, Kishód

•  5-6. osztály, Benjamin.

•  7-8. osztály, Kadét

Iskolánk nagyon szép országos eredményeket ért el. 

A GENIUS csapat

Kishód korcsoportban 

1. helyezettek: Bányász Marcell 4. a

 Bretus Bíborka 4. c

 Cserkesz Flóra 4. a

 Nagy-Molnár Anna 4. c

3. helyezett: Bányász Alex 4. a

6. helyezett: Babicz Boróka 4. a

 Török Gréta 4. a

9. helyezett:  Nagy-Menyhért Hanga 4. b

Benjamin korcsoportban

7. helyezett: Tomola Sára

Kadét korcsoportban

8. helyezett: Rotter András 7. a

A díjátadó gálára az ELTE Lágymányosi Campus Északi 

tömbjében, a Harmónia teremben került sor.

A Diákönkormányzat is megjutalmazta a nyerteseket.

A bebras litvánul hódot jelent. Dr. Valentina Dagiene litván 

professzor által életre keltett kezdeményezés, melynek cél-

ja, hogy megmutassa az informatika területének sokszínű-

ségét, felhasználási lehetőségeit és területeit, felkeltse az 

érdeklődést az informatika iránt motiválóbb informatikai 

gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

Valentina Dagienevel a balatonlellei konferencián

A versenyre minden országban az adott év novemberének 

második hetében kerül sor. A résztvevők online kapják meg 

és válaszolják meg a kérdéseket. 

Győri Beáta

Sorgerné Berényi Aranka 

projekt vezető tanár

Nyertes pályázat robotikából
A minisztérium 100%-os támogatásával, a MATEHETSZ pályázat-

kezelő kezelésében 800 ezer Forintot nyert pályázaton az Eötvös 

József Általános Iskola padló és LEGO robotok vásárlására. Ez-

zel folytathatjuk a 4 éve tartó munkánkat a tanulók algoritmikus 

gondolkodásának fejlesztésével és a robotika dimenzióinak okta-

tásában az alsó és felső tagozaton egyaránt.
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Az átányi iskolások 
megajándékozása
A 2. b osztállyal november közepe óta készülődtünk, hogy 

Jantner –Sinka Ancsa szülő segítségével bekapcsolódjunk 

az Age of Hope szervezet kezdeményezésébe, és hátrányos 

helyzetű gyerekeket lepjünk meg cipősdoboz akciónkkal.

Elhatároztuk, hogy megajándékozzuk az Átányi Általános 

Iskola első osztályos tanulóit, 33 kisgyereket. Lelkesen do-

bozok, könyvek gyűjtésébe kezdtünk, és készültünk a  do-

bozba szánt írószerek, édességek beszerzésével, amiket vé-

gül együtt be is csomagoltunk.

Hamarosan felmerült a kérdés: miért nem próbálkozunk 

meg iskolai szinten az ajándékozással? A  felhívásról tudo-

mást szerezve rögtön bekapcsolódtak a felsős osztályok is. 

Hamarosan ellepték a  termeket és a  tanárit az átányi gye-

rekeknek szánt ajándékcsomagok, szatyrok, dobozok- öröm 

volt látni a felbuzdulást. A szülők ötlete volt, hogy a dobo-

zok mellett tartós élelmiszerrel is segítsük a családokat.

A lelkes gárdonyis összefogás eredményeként végül 

minden évfolyamot sikerült meglepnünk- rendkívül boldo-

gok voltunk! Nálunk jobban csak az átányiak örültek: tantes-

tületük december 10-én külön busszal utazott iskolánkhoz, 

hogy személyesen is megköszönjék és elvigyék az adomá-

nyokat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden adakozónak és 

segítőnek, hogy velünk tartott ebben a nagyszerű kezdemé-

nyezésben, és osztozott velünk az ajándékozás örömében!

Dési Zsuzsanna

tanító 

Ünnepi karácsonyi 
hangverseny a Béke téren
A 13. kerületi iskolák énekkarai idén is megtartották a kará-

csonyi hangversenyeiket a Babér utcai Szent Mihály temp-

lomban, valamint a  Béke téri Szent László templomban 

december 10-én, illetve 11-én. A Gárdonyi Géza Általános 

Iskola gyermekkórusa idén tizenötödik alkalommal énekelt 

a  Béke téren. A  fellépést szeptember óta tartó felkészülés 

előzte meg. Minden tanév elején közösen válogatjuk ki 

a darabokat úgy, hogy korosztályhoz illő szép dalokat, da-

rabokat tudjunk megtanulni. Idén 3. 4. 5. és 6. osztályos 

gyerekek vettek részt az első féléves énekkari munkában. 

Törekedtünk arra, hogy az alsós és felsős énekkarosok is 

örömmel énekeljék a  kiválasztott adventi, karácsonyi éne-

keket. Műsorunk elején egy, a  karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódó népdalcsokor hangzott el, amelyben moldvai 

és alföldi népdalok lettek összefűzve. Szólót énekelt Gönye 

Ágota Panka, aki idén csatlakozott be énekkarunk munkájá-

ba, és gyönyörű, tiszta énekhangjával elkápráztatta a közön-

séget. A csokrot záró moldvai kirie dallamot egy román ko-

linda követte, ami háromszólamú kánon előadásban szólalt 

meg: A szeleknek élénk szárnyán. Harmadik darabunk, ami 

az énekkar legkedvesebb dalának számított az idén, egy 

igazi érdekesség, egy bretoni karácsonyi dal francia nyel-

ven csörgő és gitárkísérettel: Noel est arrivé. Prizeman Ave 

Maria c. kórusművének átdolgozott változata csendült fel az 

ezt követő percekben, amely idén technikailag a  legnehe-

zebb dalunk volt. Az énekkari hangzást Orgovánné Baranyi 

Éva zongorakísérete tette feledhetetlenné, aki énekkarunk 

munkáját a megalakulástól kezdve segíti nem szűnő lelke-

sedéssel. Műsorunkat Gruber Csendes éj c. darabjával zártuk, 

ami szép, meghitt előadássá sikerült. A közönség, a meghí-

vott vendégek és a 13. kerületi kórusok tagjainak szülei, nagy 

tapssal hálálták meg gyermekkórusunk felemelő műsorát. 

Köszönjük Formanek Annamáriának, a Csata Utcai Általános 

Iskola éne-zene tanárának, kerületi tantárgygondozónak 

a  szervezést és a  műsor vezetését. Iskolánk énekkara ezt 

követően a Gárdonyi iskola saját karácsonyi hangversenyén 

is énekelt a kerületi Fischer Annie Zeneiskola koncerttermé-

ben december 17-én. A nagysikerű adventi hangversenyek 

méltán hozzájárultak az ünnepváró hangulathoz. 

Gulyás-Szabó Hajnalka

kórusvezető
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Gárdonyi-nap 
a magyar kultúra ünnepén
2020. január 22-e szerda. Lehetne ez egy szokványos szerdai 

iskolai nap is egy héten, de távolról sem volna rá igaz ez a meg-

állapítás. Hiszen ez a magyar kultúra napja. Egy évforduló, egy 

nevezetes nap, mely a  Gárdonyi Géza Általános Iskola ta-

nulói számára évről évre örömteli várakozással, izgalommal, 

jókedvvel teli ünnep. Ünnep, hiszen ez a nap a Gárdonyi-nap 

is egyben. A  125. tanévében járó ódon iskoláé. A  Gárdonyi 

nyugalmán átmenetileg izgalommal vegyes felbolydulás ural-

kodik el. Érthető ez, hiszen ekkor semmi nem úgy van, mint 

máskor, az egész iskola 

apraja-nagyja átvonul 

a  Fischer Annie Zeneis-

kolába, ahol szinte egész 

nap zajlik a  program. 

Ezen a napon talán min-

denki kicsit izgul (vagy 

nagyon), hogy vajon: 

a „Gárdonyi-pályázat-

ra beadott pályamun-

kák elbírálása során 

az én pályamunká-

mat hogyan értékelte 

a  zsűri? Kapok díjat 

érte? Talán a  mi osz-

tályunkból érkezett 

legtöbb pályamű?, 

Vajon tényleg én kapom a nevelőtestületi dicséretet az elmúlt 

négy év munkájáért? De jó lenne, ha nem rekednék be nép-

daléneklés előtt!, Biztosan ma is sokakat megnevettet majd 

a mulatságos bábelőadás!” Sorolható volna ez még hosszan, 

mert iskolányi kicsiről és nagyról van szó. Azonban kár lenne 

hosszabban időzni apró részleteiben az egésznek. Sok-sok ka-

raktert ölelne fel. A lényeg azonban mely a betűk sokaságából 

talán már így is összeállni látszik az, hogy a gárdonyisok a ma-

gyar kultúra napján évről évre együtt ünneplik mindazt, amit 

ez az évforduló hoz, s ünneplik azoknak a kicsiknek a tehetsé-

gét is, akikből majd a nagyok lesznek.

Pirisi Anna, tanító

Zugló-kupa játékos sportverseny 
2019/20. tanév, I. helyezés
Iskolánk, a Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Német Két Ta-

nítási Nyelvű Általános Iskola csapata a  kerületi játékos 

sportversenyt komoly és kitartó felkészülést követően eb-

ben a tanévben megnyerte.

A csapat tagjai voltak:

4.a: Krasznai Zsófi a, Tóth Kristóf

4.b:  Thaly Kata, Tókos László, Hernády Greta, Somogyi Gréta, 

Árvai Nikolett

3.a: Garamvölgyi Lenke, Hortobágyi Bence

3.b: Horváth Garaba Botond, Laskawy Lili

2.a: Keskeny Réka, Zalai Vilmos, Nagy Marcell, Fűrész Vince

2.b: Gyöngyössy Gábor, Ilucz Kira

Molnár Márta, intézményvezető 

A Tücsök zenekar eló́adásaA Tücsök zenekar eló́adása
December 7-én szombaton a Zuglói Hajós Alfréd Magyar 

– Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kultu-

rális témanap keretében az alsósok a „TücsökZenekar” kon-

certjét hallgathatták meg a  tornateremben. A  kicsik nagy 

élvezettel énekeltek, táncoltak, játszottak együtt a zenekar-

ral. Ezt a  szombat délelőttöt nem is lehetett volna vidámab-

ban eltölteni, ezt a képek is bizonyítják!

Tamásiné Szluka Ildikó, szervező
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Siker a szellemi olimpiai vetélkedőn, 
Gödöllőn – A HAJÓS csapata ismét 
megnyerte a versenyt!
A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola, mint minden év-

ben, idén is meghirdette az 5-6. osztályos tanulók számára 

a szellemi vetélkedőt.

A verseny célja az olimpiai eszme ápolása és terjesztése. 

A  verseny témái a  következők voltak: visszaemlékezés az 

1964. évi tokiói XVIII. Nyári Olimpiai Játékokra, TOKIÓ 2020 

– magyar csapat, kvalifi kációs helyzet, helyszínek. A  Hajós 

Alfréd nevét viselő iskolák (Gödöllői Hajós Alfréd Általános 

Iskola, Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Ált. Isk., Zuglói Ha-

jós Alfréd Ált. Isk.), és Gödöllő város általános iskolái vehet-

tek részt a versenyen. 

Büszkék vagyunk erre a sikerre is! Gratulálunk a résztvevő 

tanulóknak, Csordás Csengének, Gillányi Zsombornak, Sze-

kulesz Mártonnak, Utri Boglára,   és a felkészítő testnevelő-

nek, Józanné Beles Beátának!

Molnár Márta, intézményvezető

Jó tanuló, jó sportolók 
a Zuglói Hajósban
Zugló önkormányzata 2019-ben 

is díjazta azokat a kiváló sportoló-

kat, akiknek a rendszeres sportolás 

és versenyzés mellett tanulmányi 

eredményük is kiváló.

Iskolánkból – bár több pályá-

zónk is volt – két tanuló nyerte el 

a „Jó sportoló, jó tanuló” elismerést: 

Peresztegi Kitti tornász és Zoltai Le-

vente labdarúgó, mindketten kitű-

nő tanulók.

Gratulálunk eddigi sikereikhez, 

és további szép eredményeket kí-

vánunk nekik!

Molnár Márta, intézményvezető

Alsós szavalóversenyek Alsós szavalóversenyek 
a Zuglói Hajósbana Zuglói Hajósban
2020. jan. 14-én 29 szavaló és legalább kétszer annyi érdek-

lődő jelenlétében került sor a 3. és 4. évfolyamon tanuló diá-

kok iskolai vers- és prózamondó versenyére. A ködös boron-

gós januári délutánon igazi lelki felüdülés volt a jelenlévők 

számára az olykor vicces, máskor komolyabb hangvételű 

szavalat. Mindegyik kis versenyző lelkesen és lekiismerete-

sen készült a megmérettetésre.

Abban mindannyian egyetértettünk, hogy aki csak ott 

volt, nyertese volt ennek a jó hangulatban eltöltött délutáni 

programnak. Nehéz feladata volt a zsűrinek a sok kis kiváló 

előadó közül kiválasztani a legjobbakat és azokat, akik isko-

lánkat képviselhetik a kerületi versenyen.

Vers kategóriában Gazdik Misi 4. b osztályos tanuló külön-

díjban részesült.

A 3. helyezést Fáska Dóra 3. b osztályos tanuló, 

2. helyezést Baditz Emma 4.a osztályos tanuló, 

1. helyezést Tókos László 4. b osztályos tanuló érte el.

Próza kategóriában az 1. helyezést Szobrász Hanna érte el, 

a többiek pedig a zsűri döntése alapján megosztott máso-

dik helyezéseben részesültek.

Iskolánkat a kerületi versenyen Tókos László és Szobrász Han-

na tanulók képviselik.

Horváth Antalné, szervező pedagógus

2020. január 22-én zajlott le a  legkisebbek, az első és má-

sodik osztályosok vers-és prózamondó versenye. Ezen a dél-

utánon 42 művet hallgattak meg a résztvevők.

A zsűri helyzete ismét nehéz volt, de a lehető legjobb dön-

tést hozta.

A helyezettek:

Vers kategória: 

1. Husztik Kartal 1.a

2. Nyitrai Viola 2.b

3. Zalai Vilmos 2.a

Próza kategóriában 

a zsűri különdíját kap-

ta: Faragó Anna 2.a

Tamásiné Szluka Ildikó, szervező pedagógus
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„ … valahogy megszületik bennem a vers”

Felsős vers- és prózamondó 
verseny a Hajósban

2020. január 16-án ren-

deztük meg a felsős vers-

és prózamondó verseny 

iskolai fordulóját.

A visszatérő verseny-

zők mellett örömmel 

fogadtuk a  felső tago-

zatban új ötödikeseket, 

valamint a  versenyen 

idén először részt vevő 

nyolcadikosokat is. 

A kisebbek vidám, az iskolai életből vett versekkel és pró-

zákkal szórakoztatták a közönséget, míg a 7-8.-osok komo-

lyabb verseket választottak: Ady, Kosztolányi, Pilinszky mű-

veit adták elő. 

Az egyes kategóriák győztesei, akik oklevelet és értékes 

jutalomkönyveket kaptak, képviselik iskolánkat márciusban 

a kerületi versenyen.

5-6. VERS 5-6. PRÓZA

I. Fónyad Liza  5.a Rátonyi-Szabó Zsófi  6.a

II. Utri Boglárka 5.a Kátay Lili 5.a

III. Kovács Hanna 5.a
Tomann Viktória 5.a

7-8. VERS

I. Tóth Ágnes  7.b Grenczer Petra  7.b

II. Magyar Máté 8.a

III. Kecskés Huba 8.a

Kerekes Zsomborné Hargitai Szilvia, magyartanár

2019. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban”
2019. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi cím nyertesei közé választották iskolánk, 

a Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola két tanulóját: 

Pleszkáts Dórát (7.b) és Gyóni-Maksa Leventét (7.a). 

A kitűnő tanulmányi eredmények mellett Dóra a táncban (fi tness), Levente pedig atlétikában 

(rúdugrás, futás) jeleskedik.

A díjátadó átadó ünnepségre 2019. december 17-én került sor a Főpolgármesteri Hivatal Dísz-

termében.

Molnár Márta, intézményvezető

Vendégünk volt Kiss Balázs, 
világbajnok birkózó

Hajós Alfrédnak, iskolánk névadójának a  születésnapjáról 

a hagyományoknak megfelelően a domborműve előtt ko-

szorúzással (6. b osztály), valamint életútjáról rádiós bemon-

dással, kvízzel emlékeztünk meg.

Ebben az évben azonban négy osztálynak (4.b, 5.b, 6.a és 

6.b) rendkívüli testnevelésóra keretében másik programra is 

lehetősége volt. 2020 ismét az olimpia éve. A 32. Nyári Olim-

piai Játékokat augusztusban Tokióban rendezik meg. Ennek 

tiszteletére, illetve az egészséges életmód propagálására 

szervezi a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda (ZEFI)  a rendha-

gyó testnevelésórákat, melyeknek első állomása a mi isko-

lánkban volt. Így a mai napon, január 31-én Kiss Balázs vi-

lágbajnok, Európa-bajnokságon bronzérmes, többszörös 

magyar bajnok látogatott el hozzánk. Megismertük a spor-

toló pályafutását, sportágát, a  birkózást, emellett ízelítőt 

kaptak diákjaink az olimpiai mozgalomról is. A gyerekek ke-

zükbe vehették „Balu” érmeit, megtekinthették legnagyobb 

versenyeinek legizgalmasabb pillanatait, és néhányan ki-

próbálhatták a birkózás alapmozgását is. Kiss Balázs hang-

súlyozta, hogy eredményeit kitartással, tenni akarással és 

mérhetetlenül nagy szorgalommal érte el. Reméljük, hogy 

a hallgatóság ezen gondolatokat is hazavitte a mai nap ese-

ményéről :-)

Molnár Márta, intézményvezető
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Így ünnepeltük a magyar 
kultúra napját a zuglói 
Hajós Alfréd Magyar – 
Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában
„Trendhagyó” irodalomórára gyűltek össze 2020. jan. 20-án 

a  tornateremben a  felső tagozatos tanulók. A  Kávészünet 

együttes két tagja, Popovics György és Boros Bálint volt isko-

lánk vendége, akik megzenésített verseket adtak elő gitárkí-

sérettel. Mi is együtt dúdoltuk velük Petőfi  Sándor, Ady End-

re, József Attila, Radnóti Miklós klasszikus sorait (Füstbe ment 

terv, Itt van az ősz, itt van újra, Párisban járt az ősz, Tiszta szív-

vel, Éjszaka… stb.), de nyitott fülekre találtak a kortárs költők 

művei (Hollós Korvin Lajos: Csonka vers) és a saját szövegű 

versátiratok is, mert modern, dinamikus hangzással szólaltak 

meg hidat képezve a mai fi atalság és az irodalom között. 

Mészáros Dávid (7.b) így vélekedik az előadásról: „Nagyon 

tetszett nekem az előadás, és az osztálytársaim is élvezték, 

mert sokan szeretjük, ha a régebben keletkezett versek mo-

dern hangvételben hallhatóak. Korábban is hallottam már 

ennek az együttesnek a dalait, zenéit. Volt olyan, hogy egy 

kötelező memoritert úgy tanultam meg, hogy a Kávészünet 

együttes feldolgozását sokszor meghallgattam (Csokonai 

Vitéz Mihály: A Reményhez). A koncert végén néhány szót 

tudtam váltani az együttes énekesével, neki is elmeséltem 

ezt, és örömmel vette a visszajelzésemet. A többi tanulónak 

is csak ajánlani tudom, hogy ne csak olvasson, hanem meg-

zenésített formában is hallgasson verseket, akár kötelezőe-

ket, akár csak úgy, saját kedvük szerint.”

Alsó tagozaton jan. 22-én délelőtt a  zuglói Szent István 

Király Zeneiskola tanárai hangulatos mini koncerttel egy-

bekötött hangszerbemutatót tartottak a  gyerekeknek. Be-

vezetőként érdekességeket hallhattunk a  magyar kultúra 

megünneplésének eredetéről, a Himnusz megzenésítéséről, 

a zongora szó keletkezéséről. Geszti Emőke a fuvolát, Farkas 

Zsolt és Varga Zsolt Józsefné a zongorát, Farkas László a he-

gedűt, Katrin Mátyás a klarinétot, Daniele Lazzari olasz gitár-

művész pedig a klasszikus spanyol gitárt, volt tanítványunk, 

Vimláti Nóra pedig a gordonkát szólaltatta meg nekünk. 

Köszönjük a  Zeneiskolának a  program megvalósítását, 

Balázsi Katalin intézményvezető-helyettes és Fehérné For-

gách Andrea zenetanár szervező munkáját!

Juhászné Bóka Szilvia, 

intézményvezető-helyettes

SZAKISKOLAI SZAKMAI NYÍLT 
NAP A HALLÁSSÉRÜLTEK 
TANINTÉZETÉBEN
2020. január 24-én második alkalommal rendeztük meg 

az idei tanévben a  Szakiskolai Nyílt Napot a  Hallássérül-

tek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, EGYMI 

és Kollégiumában. Az érdeklődők 9-től a  tanári szobá-

ban egy köszöntőn és az intézményt bemutató előadáson 

vehettek részt, melyet Marjai Bálint, a  szakiskolai egység 

vezetője tartott. Az intézmény mindennapjait és a  felvé-

teli eljárást megismertető előadás során kiemelt fi gyelmet 

kapott a felvehető diákok sokszínűsége. A nyílt napon szá-

mos kerekesszékes leendő diákot üdvözölhettünk akadály-

mentesített iskolánkban. Az interaktív bemutató órákon 

tanulók, szülők és pedagógusok ismerkedhettek a kiválóan 

felszerelt bőrtárgy készítő szaktantermekben a szakma for-

télyaival, érdekességeivel, 

a  bőrdíszműves munkafo-

lyamatok ötvözését a  3D-s 

technológiával, valamint 

kipróbálhatták egyszerűbb tárgyak elkészítését. Az elméle-

ti tantárgyak egy-egy elemével szakoktatók és gyógypeda-

gógus kollégák ismertették meg a  látogatókat. Az érdek-

lődők élményekkel gazdagodva fejezték be a  napot egy 

kötetlen beszélgetéssel a látottakról.
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TRIUMPH-TÚRA 
A JÁNOS-HEGYEN
Január 25 –én, egy borongós szombat reggel két pedagógu-

sunk és öt diákunk útnak indult a Hallássérültek kollégium-

ból, hogy sportoljon egy kicsit. A hűvösvölgyi Szépjuhászné 

volt a rajt/cél helyszín a Triumph 10 teljesítménytúrán. Sűrű 

köd és gyönyörű havas téli táj fogadta az érkezőket a tere-

pen. Az erdő, a bokrok és a környezet téli deres pompában 

díszelgett. A  jelent-

kezési lapok kitöltése 

után terülj-terülj asz-

talkáról falatozhat-

tak a  túrázók indulás 

előtt. Az útvonal hol 

meredeken ívelt fel-

felé, hol a  völgyekbe 

csúszott, de mindenki 

sikeresen teljesítette 

a  távot. A  résztvevők 

kellemesen elfáradva, 

elégedetten vehették 

át a megérdemelt ok-

levelet és kitűzőt. 

EZÜSTCIPŐ FOCISULI ISMÉT
Ifj . Fekete László három éve kezdett a Hallássérültek 

EGYMI-ben foglalkozni a hallássérült gyermekek futball ok-

tatásával, hitvallása szerint, hogy a  diákok egyenlő eséllyel 

léphessenek pályára a korosztályos csapatok ellen. Tanulóink 

tehetséggondozása folyamatos, személyiségfejlődésükre is 

pozitívan hat a halló társakkal való megmérettetés. A tavalyi 

év kiemelkedő eseménye volt a Puskás Aréna megnyitóján 

való szereplésük. Minden évben részt vesznek a  diákok in-

tegrált tornán, ahol számos halló csapattal mérkőzhetnek 

meg, fejlesztve ezzel a társadalmi beilleszkedést, elfogadást. 

Hegedüs a Kerületi rajzversenyen 
2020. január 09-én Komplex kerületi rajzverseny került megrendezésre az Ady Endre 

Gimnáziumban, amelyen 18 fővel indult a Hegedüs Géza Általános Iskola. A ver-

senyen összesen 110 tanuló mérte össze tehetségét korosztályuknak megfelelően. 

A pályázatban részt vevő párok egy kiválasztott műalkotás történetét továbbgon-

dolva képsorozatot hoztak létre, illetve fotó-(kép)-regényt készítettek. 

Versenyzőink lelkesen készültek fel tanáraikkal, és örömmel vettek részt a megmé-

rettetésen. Tehetségük és szorgalmuk elérte célját; iskolánkból 16 tanulót díjaztak. 2. 

évfolyamon I. helyezett: Farkas Fanni és Gondos Blanka, II. helyezett: Kovács Eszter és 

Tóth Noel. 4. évfolyamon II. helyezett: Ádámszki Lea és Cseh Luca, III. helyezett: Far-

kas Karola és Zadránszky Dóra. 5. évfolyamon II. helyezett: Pap Emőke és Székely Liza, 

III. helyezett: Juhász Fruzsina és Tóth Tamara. 7. évfolyamon II. helyezett: Tóth Enikő 

és Vajda Zsuzsanna. 8. évfolyamon I. helyezett: Mészáros Aletta és Szabó Marcell. 

Ezúton gratulálunk a többi iskola nyertes tanulóinak is, és köszönjük az Ady Endre 

Gimnázium, valamint a verseny szervezőinek munkáját.

Varga Brigitta

Magyar Kultúra napja a Hegedüsben
Az idei tanévben január 22-ét, a magyar kultúra napját projektmunka keretében ter-

veztük. Napközis tanulóink azon a héten megismerkedtek a Világörökség magyar, 

illetve a 13. kerület kulturális helyszíneivel, Kölcsey Ferenccel, a Himnusszal. 

Illusztrációkat készítettek Weöres Sándor: A tündér című verséhez, és rajzaikból 

készült egy plakát, amely kifejezi, hogy jelenik meg a kultúra iskolánkban. Az elké-

szült gyerekmunkákat az iskola faliújságján jelenítettük meg.

Kecskeméti Attiláné, Csereklei Ilona
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Családi sportnap a Hegedüs Géza 
Általános Iskolában
December 14-én szülők és gyerekek együtt játszottak, spor-

toltak iskolánkban. A  tornateremben jó kedvvel kajak er-

gométereztek, és ugrálóváraztak az Angyalföldi VÍzi Sport-

egyesület edzőinek segítségével. A sportudvaron lévő sátor-

ban a  gyerek-szülő párokból álló csapatok váltóversenyen 

mérték össze erejüket, a felsős tanulók pedig szüleikkel par-

tizánlabdázhattak. Egy új sportággal is megismerkedhettek 

tanulóink a  Tchoukbal Hungary Sportegyesület edzőinek 

vezetésével, ahol ügyesen játszott gyerek és felnőtt együtt 

tchoukbalt. A pihenőben asztaliteniszeztek, csocsóztak, to-

tóztak.

A sportnapon nem kapott senki sem érmet, de ezen senki 

sem bánkódott. Az igazi jutalom a sportszerű játék öröme, 

az új vagy már ismert sportok kipróbálása volt. Az energia 

pótlására azért minden résztvevő fogyaszthatott szőlőcuk-

rot, gyümölcslevet, a totózók pedig cukorkát.

Elmondhatjuk, hogy minden csapat vidáman, jó hangu-

latban, kellemesen elfáradva zárta a napot. 

KONCERTHÍREK A HUNYADIBÓL
A zuglói Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános 

Iskola Kiskórusa Felszeghy-Tóth Annamária karnagy vezeté-

sével 2020. január 7-én részt vett Szarka Tamás (Ghymes) és 

zenekara újévi koncertjén a Művészetek Palotájában. 

A gyermekek egy színpadon énekelhettek a Kossuth-díjas 

énekes – zeneszerző Szarka Tamással, illetve a  szintén szá-

mos elismeréssel bíró Miklósa Erikával. 

Az együttest az Óbudai Danubia Zenekar kísérte Dé-

nes-Worowski Marcell vezényletével. A gyerekek szívvel-lé-

lekkel, gyönyörűen énekeltek, igazi örömzene szólt a  hall-

gatóság legnagyobb megelégedésére. 

Miklósa Erika énekesnő külön kiemelte a  kórus magas 

színvonalú közreműködését. Megjegyezte, hogy alig várja 

a következő közös fellépést. 

Az énekkar jelenleg két nagy megmérettetésre is készül: 

március 20-án a Papp László Budapest Sportarénában tar-

tandó Apostol együttes 50. jubileumi koncertjére és az 

azt megelőző CD-felvételre, illetve a KÓTA által szervezett, 

április 2-án lévő Éneklő ifj úság Minősítő Hangversenyre.

Felszeghy-Tóth Annamária

ének-zene tanár, karnagy

Magyar kultúra napja 
a Hunyadiban 
Január 22-én reggel iskolánk felső tagozatos diákjai és ta-

nárai összegyűltek az aulában, majd Pálinkás Katalin igaz-

gatónő megnyitója után közösen elszavalták Kölcsey Ferenc 

Himnusz c. költeményét. Az ünnepélyes perceket a Himnusz 

eléneklésével zárták.

Délelőtt az 5-6. osztályosoknak Ambrus Ákos operaénekes 

tartott élvezetes előadást a XXI. századi zenés színházakról, 

majd a 7-8. osztályosoknak Kéringer István énekművész be-

szélt és vetített Simándy József énekes „legenda” életútjáról, 

valamint a magyar nemzeti operajátszásról.

Mindkét előadó az OPERA NAGYKÖVETEI program kere-

tében látogatott el iskolánkba. Megtisztelő volt számunkra, 

hogy Bátori Éva művésznőt, az Operaház tagját, az OPERA 

NAGYKÖVETEI program koordinátorát is körünkben kö-

szönthettük, aki énekléssel kapcsolatos  „kulisszatitkokat” 

árult el a gyerekeknek.

Nagyon sok új ismerettel, zenei különlegességekkel gaz-

dagodtak diákjaink, és mindkét előadás emlékezetessé tet-

te ezt a kiemelten fontos napot iskolánkban.

Igaliné Büttner Hedvig 

ének-zene tanár, karnagy, a program szervezője
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Élménykoncert

„Egyszer volt egy iskola, …” ahol a tornateremből gyakran vi-

dám zeneszó hallatszott. Az idei tanévben már másodszor 

rendezik be a nagyok a tornatermet koncertteremmé. A leg-

utóbbi előadásról adunk rövid tudósítást. A zenei élményt 

most a betűk fogják közvetíteni. 

Nagy izgalommal igyekezett sok-sok kicsi és nagy a  2. 

órára, hogy mielőbb jó ülőhelyet találjon a tornaszőnyegen 

vagy a tornapadon, zsámolyon. A terem egyik felében már 

a zenészek hangoltak, a kilenc osztály tanulói még beszél-

gettek, de egyszer csak a  karmester megjelent és hirtelen 

valamennyi hunyadis elhallgatott. A  hegedű, a  nagybőgő, 

a xilofon és a többi hangszer köszöntött bennünket. A kar-

mester bácsi elmondta, hogy a  mai koncerten bemutatja 

nekünk Tomot és barátait. Kintről egyre erősödő hegedűszó 

hallatszott, és bejött Tom, a virtuóz. Majd őt követte a kla-

rinétos és később a  trombitás szólista, ők is a  hangszerük 

virtuózai voltak. Vicces volt, mert a karmester egy verseny-

re hívta ki a  zenészeket, mivel nem tudták eldönteni me-

lyik a jobb, ki az ügyesebb, kinek szól szebben a hangszere. 

A trombita nyert, de a klarinét is szépen szólt. Az egyik úgy 

szólt, mint egy szerelmes dal, a másiknak pedig varázshang-

ja volt. Nekem a Star Wars zenéje tetszett a legjobban. A kla-

rinétos egy másik hangszert is bemutatott, a szafoxont- no ő 

aztán csuda vidám zenét mutatott be. Én is szeretnék hang-

szeren zenélni, például dobon, de lehet hogy hegedűn? – 

még nem döntöttem el. Közismert zeneszámokat játszottak 

klasszikus zenei stílusban, hol mókásan, hol komolyan, de 

mindenképpen nagyon élvezetesen. Élmény volt ez a kon-

cert, az Óbudai Danubia zenekar előadása elvarázsolt. 

Máskor is várjuk őket egy rendhagyó ének órára.

Részlet a 3.b és 4.b tanulók beszámolóiból

Hunyadi Mátyás Általános Iskola  

 Karnevál a jégen – 
A Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos jeges farsangolása
Iskolánk 25. alkalommal rendezte hagyományos farsangi 

mulatságát a Városligeti Műjégpályán.

Este 2030-tól nyitotta meg kapuit a műjégpálya az iskola ta-

nulói, szülei és sok-sok vendég előtt. Jégtánccal indult a ren-

dezvény, majd a  jelmezesek színes kavalkádja következett. 

A tombola mellett érdekes jeges sportprogramokon vehettek 

részt a diákok egészen este 2300-ig. A mozgás, sport mellett 

különösen jó volt látni együtt korcsolyázni a szülőket, nagy-

szülőket gyermekeikkel, főleg közös családi jelmezekben. 

A különleges esemény jó lehetőséget ad szülőknek, taná-

roknak, ismerkedésre, beszélgetésre, közös gondok megol-

dására. Külön öröm számunkra, hogy a  rendezvény nagyon 

népszerű a régi tanítványok között is.

A teljes tantestület komoly munkáját dicséri, hogy a  fan-

tasztikus programok, fi nom saját büféfalatok 25 éve idevonza-

nak gyerekeket, szülőket ezen a ragyogó téli estén, Budapest 

legszebb műemlékpályáján.

Barefi eldné Kovács Aranka
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Ének a karácsonyfa körülÉnek a karácsonyfa körül
Idén is összegyűltünk gyerekek és felnőttek a Karácsonyfa 

körül, hogy egy közös énekléssel hangolódjunk a  közelgő 

ünnepekre. Énekkarunk nagyon szép karácsonyi dalokkal 

készült, a  kivilágított fa és a  szikrázó csillagszórók pedig 

még ünnepibbé tették a hangulatot.

Ekkor került sor a  képeslapkészítő rajzpályázat ered-

ményhirdetésére is: a  4.b osztályos Budai Bence Barnabás 

rajza díszíti idén a  Mozgásjavító karácsonyi képeslapjait. 

Gratulálunk Bencének!

Fatalin Andrea, intézményegység-vezető, 

Mozgásjavító EGYMI

Munkácsys siker 
a kerületi népdalversenyen
Január 15-én rendezték meg a „Tiszán innen, Dunán túl” or-

szágos népdaléneklési verseny kerületi fordulóját, ahonnan 

a kategóriánkénti legjobb, kiemelt arany minősítésű oklevél-

lel díjazott produkció juthatott tovább a fővárosi fordulóba.

A szakmai zsűri döntése alapján iskolánk tanulói az álta-

luk képviselt korcsoport mindegyik kategóriájában (Szóló, 

Kisegyüttes, Nagy együttes) elnyerték ezt a lehetőséget, így 

ők képviselhetik Zuglót a budapesti döntőben.

Szóló: Dobos Anita

Kisegyüttes: Szabó Botond, Nádasdy Tamás, Várnagy Csaba

Nagy együttes: Juhász Lotti, Kemény Bori, Kürk Boglárka, Lu-

kács Emma, Tóti-Molnár Tekla, Véghelyi Anna, Lohr Viktória, 

Dobos Anita

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk számukra!

 Komárominé Kék Erika, énektanár

Mozgásjavító = 
Microsoft Innovatív Iskola
A Microsoft Innovatív Iskola programjában 3. éve veszünk 

részt, intézményünk az egyik magyarországi Microsoft 

Schowcase School, emellett több pedagógusunk aktív 

a Microsoft innovatív tanárok csapatában. Ennek is köszön-

hető, hogy egyike lehettünk azoknak az intézményeknek, 

ahová december 12-én ellátogatott Anthony Salcito, a Mic-

rosoft oktatásért felelős alelnöke, Petronella Goel, a Micro-

soft oktatási üzletágának kelet-középeurópai igazgatója, 

illetve a Microsoft Magyarország oktatási üzletágának veze-

tője, Merényi Ádám, és munkatársai.

Lehetőségünk volt megmutatni azt a  sokrétű munkát, 

amelyet a  digitális iskolává válás folyamatában végzünk 

az intézmény minden területén. Bemutattuk a  robotokkal 

végzett tevékenységeket, a kódolás és mérés területén el-

ért eredményeket, az egyéni megoldásokat a tanulók aktív 

bevonása érdekében. 9. évfolyamos diákunk, Piák Barnabás 

a tanulók szemszögéből is mesélt tapasztalatairól, hogy mi-

nél teljesebb képet kapjanak vendégeink az iskoláról, az itt 

megvalósuló gyakorlatról.

Vendégeink igazán elismerően nyilatkoztak a nálunk folyó 

munkáról, példaértékűnek és követendőnek nevezték elért 

eredményeinket. Köszönjük a diákok és a munkatársak eddi-

gi tevékenységeit, és a jövőben is számítunk mindenki köz-

reműködésére az intézmény digitális fejlesztése területén.

Révész Rita, 

a Mozgásjavító EGYMI intézményvezető helyettese
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Nincs sorverseny 
Munkácsys siker nélkül
2020. január 13-án került megrendezésre a  Budapesti 

Diáksport Szövetség szervezésében a Játékos Sportverseny 

Budapesti Döntője a  XVII. kerületi Újlak utcai Általános Is-

kolában. Iskolánk a III., IX., XVII. kerületi általános iskolákkal 

5 versenyszámban mérte össze erejét. Végig szoros küz-

delemben voltunk a házigazdákkal, végül 2. helyen zártuk 

a versenyt.

Majd egy héttel később rendezték a Játékos Sportverseny 

kerületi versenyét a Németh Imre Általános Iskolában. Öt is-

kola mérte össze erejét 4 különböző versenyszámban. Csa-

patunk összeállításán picit módosítva, ezen a versenyen is 

ezüstérmesek lettünk!

A csapat tagjai: Szladik-Szabó Vilma, Szász Csongor, Ba-

kos-Patty Emili, Kovács Dániel, Kóka Boglárka, Kürk Zétény, 

Lloret Péter, Molnár Levente, Németh Fruzsina, Sommer 

Áron, Balázs Zoé, Kaldau Sebestyén, Pálinkás Bence, Csobod 

Sára, Buzsik Botond, Németh Léna, Sovány Máté, Molnár Lili, 

Markó Mátyás, Ferenc Kende, Hristodoulou Pinelopi Ira, Dóri 

Anna, Tóti-Molnár Tekla

Gratulálunk a szép eredményhez!

Andrási Zoltánné és Kutas Gergely

testnevelők 

„Élő könyvtár” 
bázisintézményi program 
a Váci Mihály Kollégiumban
Az előadó (Kövesi Györgyi) megismertette a kollégákkal az 

„Élő könyvtár” elnevezésű kortárssegítő módszert, amely-

lyel egyfelől érzékennyé teszi a fi atalokat mások problémái 

iránt, másfelől saját sorsuk bemutatásával az élet nagy kér-

déseivel és döntésekkel, sorsokkal ismertetik meg társaikat. 

A  módszer jól alkalmazható kollégiumban és középiskolá-

ban osztályfőnöki órán. A rendezvényen 9 budapesti kollé-

giumból vettek részt kollégák, köztük a  szerb és a  szlovák 

nemzetiségi kollégium is megtisztelt jelenlétével.

Kövesi Györgyi várja az érdeklődők jelentkezését egy-
részt a módszer megismertetésére, másrészt élő „köny-
veivel” szívesen megy kollégiumba, vagy középiskolába.

Debreczeni Zsuzsanna, intézményvezető

Múzeumpedagógia 
házon belül és kívül
2019. decemberében egy egészen egyedi programsorozat-

ban vettek részt a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános 

Iskola, EGYMI tanulói. Tábori Tamara múzeumpedagógus, 

egyik tanulónk anyukája, egy nagyszerű programmal le-

pett meg minket. A sorozat első állomásaként ellátogatott 

minden osztályba, hogy felkészítse a gyerekeket a múzeumi 

foglalkozásokra, melyeknek tematikáját két munkahelye, 

a Magyar Nemzeti Galéria és a Magyar Kereskedelmi és Ven-

déglátóipari Múzeum gyűjteményére alapozta. 

A játékos felkésztő foglalkozás után minden osztály ellátogat-

hatott a  két múzeumba, ahol tematikus, gyermekközpontú  

tárlatvezetésen vehettek részt. Kiemelt fi gyelmet kaptak 

a Nemzeti Galéria csendéletei és életképei, amelyek a régi ko-

rok étkezési szokásairól árulkodnak. Ezt az élményt mélyítet-

te el a Vendéglátóipari Múzeum sajátos tárlata. A program-

sorozat lezárásaként ismét iskolai foglalkozásokra került sor. 

A gyerekek saját kezűleg készíthettek hagyományos mézes-

kalácsot és a régi korokat idéző asztaldíszeket. A nagyobbak 

pedig a csendélet-fényképezés alapjaival ismerkedhettek.

Trencsényi Péter, szabadidőszervező
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 Kerületi német  Kerületi német 
vers- és prózamondó verseny vers- és prózamondó verseny 
a Pannóniábana Pannóniában
2020. január 30-án zajlott a Pannónia Általános Iskolában 

a kerületi német vers- és prózamondó verseny. A XIII. kerü-

leti Német Önkormányzat már több mit 15 éve német és 

német nemzetiségi kategóriában is kiírja a versenyt a kerü-

letben németet tanulók számára 1-12. évfolyamon. 

73 jól felkészült versenyző mutatta meg a tehetségét a ke-

rületi némettanárok, német nemzetiségi szaktanácsadók 

és a kerületi Német Önkormányzat tagjaiból álló zsűri előtt. 

Német nemzetiségi vonalon a  győztesek budapesti, regio-

nális, majd országos szinten is megmutathatják tehetségü-

ket. Reméljük idén is szurkolhatunk a döntőben is pannóniás 

tanulónak. Külön öröm számunkra, hogy két tanulónk is táj-

nyelvi verset választott a megmérettetésre.

A rendezvényt a 4.b néptánccsokra nyitotta meg ízelítőt 

adva a megjelenteknek a német nemzetiségi kultúra legja-

vából. Katonáné Mayer Katalin, a XIII. kerületi Német Önkor-

mányzat elnökének köszöntő szavai után Varga Márta igaz-

gatónő gratulált Wolfart Jánosnénak, a XIII. kerületi Német 

Önkormányzat elnökhelyettesének állami kitűntetéséhez, 

a „Nemzetiségekért” díjhoz.  

Marika néni, ahogy a  gyerekek ismerik 2010 óta aktív 

tagja a  budapesti és az országos német nemzetiségi köz-

életnek, bekapcsolja a  helyi nemzetiséget és iskolánkat is 

a nemzetiségi kulturális és közéletbe. Személyes jelenlété-

vel gyakran kitűntet bennünket. Rendszeresen részt vesz 

tanévnyitó és tanévzáró rendezvényeinken. A német nem-

zetiség kitelepítésének és kiüzetésének alkalmából tartott 

megemlékezéseinken személyes élményeinek elmesélésé-

vel teszi megérthetővé, átélhetővé a múltat tanulóink szá-

mára. Kezdeményezésére indult útjára az ELTE német szakos 

hallgatóinak és 6 évfolyamos tanulóinak közös nemzetiségi 

tanösvénylátogatása. A  német szavalóverseny zsűrijében 

is rendszeresen találkozhatunk vele. Decemberben „A Bu-

dapesti németségért” díj átvételekor gratulálhattunk neki, 

a  „Nemzetiségekért” díj állami kitűntetést a hazai német kö-

zépfokú és felsőfokú oktatásban szerzett közel öt évtizedes 

elévülhetetlen érdemeiért adományozta a  Miniszterelnöki 

Hivatal.

A rendezvény idén is igen színvonalasan valósulhatott 

meg, a díjazottak jutalomkönyvnek is örülhettek, a megje-

lentek elismerő oklevélben részesültek.

Vigh Katalin német nemzetiségi tagozatért felelős 

igazgatóhelyettes

 Rendó́rmúzeumban 
és a Lotz-teremben játunk
A Pannónia Kollégium diákjaival 2020. január 29-én látogattunk el a  Ren-

dőrmúzeumba, ahol bemutatásra kerületek a bűnüldözés eszközei, módsze-

rei. A kriminológiai szempontból érdekes bűnügyek tárgyi és dokumentációs 

anyagát követtük végig a  tárlatvezető izgalmas prezentálásában. Rózsa Sán-

dortól napjaink bűncselekményeiig jutottunk el, megismerve a rendőrök mun-

káját segítő kutyák történetét is.

A tárlatvezetés végén lehetőségünk volt kipróbálni alkoholszondát, egy mo-

torszimulátort és egy speciális szemüveget, ami az ittas ember látásában bekö-

vetkező negatív változást imitálta. 

Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági okokból is hasznos volt ezeket az 

élményeket begyűjteni.

Úton hazafelé betértünk a Keleti pályaudvar műemléki szempontból legér-

tékesebb részébe, a Lotz-terembe, ahol megtekintettünk Lotz Károly és Than 

Mór freskóit.

A program két fontos szempontot is ötvözött, nemcsak érdekes, de ingyenes 

is volt.

Darmó Szabolcs
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„Van itthon tej” edukációs 
roadshow a Vizafogó Iskolában
A „Van itthon tej” nevet viselő edukációs roadshow látogatott 

el iskolánkba január 10-én és 13-án. A minőségi hazai, ’Tejszív’ 

logóval ellátott tejtermékek népszerűsítését célzó marketing-

kampány a Földművelésügyi Minisztérium, az Agrármarketing 

Centrum és a Tej Terméktanács együttműködésében, a tej és 

a tejtermékek jótékony hatásával ismerteti meg a gyerekeket 

egy edukációs jellegű, mozgó roadshow keretében.

A Tejszív védjeggyel ellátott tejtermékek ugyanis kizáró-

lag magyar gazdaságokból származó tejből készülnek 

A gyerekek öt élményállomáson vehettek részt, ahol kü-

lönböző feladatok teljesítése után Tejszív pecsétet kaptak 

és persze az összegyűjtött pecsétekért ajándék is járt. Még 

a tehénfejést is kipróbálhatták a gyerekek egy modell tehén 

segítségével.

A program modern technikai eszközöknek köszönhetően 

minden korosztálynak élményt adott, a tej átfogó ismerete 

mellett.

Szállási Zsuzsanna, intézményvezető

Dobogós helyeken 
a Vizás diákok a kerületi német 
vers és prózamondó versenyen
Évek óta minden tanévben részt veszünk a kerületi német 

vers-és prózamondó versenyen, melyet a Német Kisebbségi 

Önkormányzat szervez.  Az esemény ez évben január 30-án 

került megrendezésre a Pannónia Általános Iskolában. Diák-

jaink ezúttal is szépen szerepeltek. 

Próza kategóriában az 5-6. osztályosok mezőnyében 

Knight Anna 5.m osztályos tanulónk második lett, ugyaneb-

ben a kategóriában a 7-8. osztályosok között Knight Robert 

7.a osztályos tanulónk pedig első helyezést ért el. Knight 

Robi már a  jövő évi versenyre is meghívást kapott, mert 

a verseny történetében ő az első olyan tanuló, aki első osz-

tályos kora óta minden versenyen dobogós helyezést ért el. 

Gratulálunk neki és Annának is ehhez a kimagaslóan szép 

eredményhez, büszkék vagyunk rájuk! Köszönjük felkészítő 

tanárjuk, Batay Ildikó néni munkáját is!

Ádámok és Évák Ünnepén 
a Vizafogó színjátszó szakkörösei
Az Ádámok és Évák Ünnepén idén iskolánk színjátszó szak-

körösei a Kőmíves Kelemen című népballada alapján készült 

darabbal kápráztatták el a közönséget. 

A mentor: Zöld Csaba színművész volt, a  felkészítő taná-

rok: Sipos-Kovács Marianna néni és Gyenes Ildikó néni. 

A színjátszó szakkör tagjai: Aigner Szonja, Felde Kolos, 

Horváth Gigi, Kovács Boglárka, Kovács Luca, Kovács Lujza, 

Lavró Sándor, Panajotu Szófi a, Sári Szonja, Szabó Lili és 

Székelyhidi Anna. 

Gratulálunk nekik és a felkészítő tanároknak! Nem minden-

napi élményben lehetett része annak, aki január 27-én meg-

nézte az előadást a  József Attila Színházban. Aki lemaradt 

róla, megtekintheti majd az iskola honlapján a képeket.
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Vizások lett ek  a másodikak 
a rajzpályázaton 
A Kerületi Gyermekvédelmi munkaközösség a  Gyermekek 

jogainak világnapja alkalmából kiírt „Miért jó gyereknek len-

ni?” rajzpályázatára rengeteg csodás rajz érkezett. Közülük 

a Vizafogó Általános Iskola 5.a osztályából Li Mingyue –Szofi  

műve az előkelő második helyezést érte el. 

Gratulálunk neki és tanárának, Takács Miklósné Ildi néninek is. 

Sportsiker 
a Vizafogóban 
A XIII. kerületi Diáksport Kupa Partizán versenyén a III. kor-

csoportban a Vizafogó Általános Iskola lány csapata negye-

dik helyezést ért el. 

A csapat tagjai: Elekes Fanni, Gál Kitti, Győrváry Zoé, 

Knight Anna, Kőrösi Laura, Matuschek Luca, és Rácz Fanni, 

5.m osztályos tanulók, valamint Lipcsey –Magyar Linett az 

5.b-ből. Gratulálunk nekik! 

Feleló́s Iskola Program 
a XIII. kerületi Hermanban
2019. decemberében és 2020. januárjában érzékenyítő órá-

kon vehettek részt iskolánk tanulói.

Az 5.a, 7.a és a 8. osztály testnevelés órán a csörgőlabda 

játékot próbálta ki. Nagyon élvezték a gyerekek a bekötött 

szemmel lejátszott mérkőzéseket. Az 5.a tanulói siket spor-

tolókkal kosárlabdáztak együtt, megismerkedtek néhány 

jelnyelvi kifejezéssel is.

Az 5.b és a 6.b osztályokban a  felelős állattartásról hall-

hattak előadást a gyerekek, négylábú barátaink társaságá-

ban.

A 3.a és 4.b osztályosokhoz hallássérült látogatójuk volt, 

az 5.c tanulói pénzügyi tudatosságukat fejleszthették.

A 4.b osztály 2020. január 7-én érzékenyítő foglalkozáson 

vett részt. Egy hallássérült fi atalember látogatott el hozzánk, 

aki segítőjével együtt jelbeszédet tanított nekünk. A gyerekek 

nagyon érdeklődőek, nyitottak és együttműködőek voltak, 

újabb és újabb szavak elmutogatását kérték. Többen még az 

óra utáni szünetben, illetve másnap is „jeleltek” egymásnak. 

A gyerekekkel még aznap sokat beszélgettünk a foglalkozás-

ról, szívesen részt veszünk további érzékenyítő programokon.

Gyerekek, pedagógusok egyaránt élvezték a közös foglal-

kozásokat, vendégeinket jövőre is visszavárjuk!

Dobler Mónika 5.a osztályfőnöke és testnevelő

Kósa Veronika 4.b osztályfőnöke
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Országos Diákparlament
Iskolánk történetében most először nyert mandátumot 8. a 

osztályos tanulónk Kovács Boglárka arra, hogy az Országos 

Diákparlamentben folyó munkában részt vegyen, és képvi-

selje a mi tanulóink érdekeit is.

A rangos esemény Székesfehérváron 

került megrendezésre. A  diákokat igen 

nagy vendégszeretet, és alapos szer-

vezőmunkával kialakított biztonságos 

légkör fogadta. Külső és belső szinten is. 

A város fi ataljai és idősei egyaránt hatal-

mas molinókat helyeztek el a  belváros 

utcáin, szeretettel fogadták az ODP részt-

vevőit.

Az érdemi munka, illetve a jóval keve-

sebb, de annál tartalmasabb szórakozás 

sem maradt el. Első nap az előző alkalom-

mal beadott, diákok által megfogalma-

zott 50 pont sorsáról számoltak be, amit 

több helyszínen a  különböző témában 

látogatható fórumok követettek. A  köz-

oktatási fórumon, amit Bogi látogatott, az oktatásban leg-

rangosabb helyet elfoglaló testületben képviselte magát 

a minisztérium, államtitkár, és helyettes államtitkár, az OH 

elnöke és elnökhelyettese, a Klebelsberg Központ elnök asz-

szonya, de jelen volt a POK, és az oktatásért felelős ombuds-

man is. A diákok ebben a körben tehették fel kérdéseiket, 

nem egyszer történt, hogy három nézőpontból is kaptak 

választ. A diákok aktivitásának köszönhetően este 23.08-kor 

álltak fel a résztvevők, és indultak pihenni , mert a következő 

nap is eseménydúsnak ígérkezett. Szombaton szekcióülése-

ken tanácskoztak 18 helyszínen, ahol felvetették az általuk 

képviselt tanulók legfontosabb problémáit és észrevételeit.

Ebéd után a szervezők egy applikáció segítségével törté-

nő városnézéssel kedveskedtek, amit egy street dance zárt. 

Aki kedvet kapott, és részt vett ebben, kicsit mozoghatott, 

hiszen utána már egészen a  vacsoráig 

újra a tanácskozással telt az idő.

Este a  18 tagú szerkesztőbizottság 

megkezdhette reggel fél 7-ig tartó mun-

káját. Az ő feladatuk az összes diák által 

megfogalmazott kérések pontokká alakí-

tása, amit aztán a  másnapi plenáris ülé-

sen fogadtak el, vagy utasítottak el a kép-

viselők.

Az ODP többi résztvevője számára 

több szórakoztató program is kezde-

tét vette vacsora után. Disco, Beugró, 

Táncház várta a  diákokat. Az esemény 

egy érdekessége volt, hogy Dr. Maruzsa 

Zoltán köznevelésért felelős államtitkár 

úr, is részt vett aktívan a  táncmulatság 

mindkét helyszínén. A gyerekek bebizo-

nyították, hogy mulatni is kiválóan tudnak.

Az ODP vasárnap zárult a plenáris üléssel. A diákok meg-

kapták a 46 pontot, amiből egyet nem fogadtak el, kettőt 

pedig módosítottak.

A 45 megfogalmazott kérést két éven át fogja tárgyalni 

a minisztérium az ODP tagok bevonásával.

A diákok mindent megtettek azért, hogy képviseljék tár-

saik érdekeit.

Orosz Enikő

DÖK segítő tanár, Herman Ottó Általános Iskola

Iskolai versmondó verseny a Hermanban
2020. február 4-én megrendezésre került a Herman Ottó Általános Iskola alsó ta-

gozatán az iskolai versmondó verseny. 17 tanuló izgatottan várta, hogy elmondhas-

sa a versét. Minden korcsoport megmutathatta tehetségét. Színvonalas előadásokat 

hallhattunk a tanulóinktól, akik kitartó szorgalommal készültek a megmérettetésre. 

Az 1–2. osztály helyezettjei:

1. helyezett: Gulyás Huba Zsolt 2.b

2. helyezett: Molnár Marcell Ede 1.a, Ujjobbágy Annaliza Éva 1.a

3. helyezett: Márton Zselyke 1.b, Szarvas Boglárka 1.b.

A 3–4. osztály helyezettjei:

1. helyezett: Rosenmann Anna Lili 4.b

2. helyezett: Szalai-Galambos Tamás 4.b, Horváth Gergely 3.a

3. helyezett: Hartay Luca 4.b.

Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek!

Tussayné Gecsei Edit, Réthy Zsuzsanna,Csanki Gáborné Bartucz Ibolya
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 Magyar Kultúra Napja – 

Gyengénlátók Általános 

Iskolája

Január 22-én került sor iskolánkban a Magyar Kultúra Nap-

jára. Az alsósosok A-tagozata reggel versmondó versennyel 

kezdett. Iskolánk halmozottan sérült tagozatán Ki- Mit-Tud? 

került megrendezésre. Rendhagyó módon idén több osz-

tály is közös színdarabbal örvendeztette meg a közönséget. 

Az A-tagozaton az izgalmak az osztálytermekben folytatód-

tak, ahol különböző érdekes műveltségi, kultúrával kapcso-

latos fejtörők, rejtvények vártak a  gyerekekre. A  C-tagozat 

kettévált alsós és felsős osztályokra. A gyerekek forgórend-

szerben vettek részt Meseterápiás és Papírszínház foglalko-

zásokon. 

Ezután következett a várva várt Apacuka koncert a torna-

teremben. Erre a programrészre a C-tagozat is becsatlako-

zott. A rendkívül lelkes és magával ragadó zenekar fél perc 

alatt olyan hangulatot teremtett a  tornateremben, mintha 

kétszázan lettünk volna. 

A gyerekek nagyon hamar fellelkesültek, és tomboltak, 

tapsoltak, táncoltak az egész koncert alatt. Megható látvány 

volt, amikor a legbátrabb fi úk felkérték lány iskolatársaikat. 

A koncert végén pedig csak úgy tolongtak a gyerekek au-

togrammért, közös fotóért a zenekar sztárjaihoz.


