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December 6-án reggel már 
izgatottan érkeztek a 13. kerü-
leti hermanosok az iskolába. 
Nemcsak az alsósok, a felsősök 
is Mikulás sapka, rénszarvasos 
hajpánt, Mikulás szemüveg 
vagy piros felső viselésével 
jelezték, hogy egy teljes, 
boldog, cukorban, nevetésben 
eltöltött nap van előttünk. A 
Mikulás és a három kis kram-
pusz hölgy egész délelőtt az 
iskolát járta, a csomagokat szét-
osztották, a leveleket felolvas-
ták, szünetekben szaloncukrot 
osztogattak. A szünetekben 
boldogan cserélték ki a tapasz-
talatokat a gyerekek. Az alsó 
évfolyamon élményfoglalkozást 
is hozott a piros ruhás!

Ágni Dóra ig.
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Az Eötvös József Általános Iskolába az idei évben is ellátogatott a 
Mikulás. Krampuszaival már a bejáratnál fogadta az iskolába érkező 
gyerekeket, akik akár kicsik, akár nagyok voltak hatalmas örömmel 
fogadták a reggeli meglepetést. Ezt követően minden alsós osztályba 
elvitte ajándékait, ahol csupa jókedv és mosoly kísérte útját.
A programot a felsős diákönkormányzati képviselők szervezték meg és 
bonyolították le, akik évről évre az iskolai hagyományunkhoz hűen a 
legnagyobb gondossággal és odaadással készülnek arra, hogy a legki-
sebbeknek örömtelivé és emlékezetessé tegyék ezt a napot.

Cserhátiné Gémesi Gyöngyi ig.
 .
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Mikulás-napi jelmezver-
seny a Hajósban

A Diákönkormányzat szervezésében 
Mikulás-napi szaloncukorosztás és 
jelmezverseny zajlott december 6-án: 
a Mikulás manói és a Krampuszok 
vidám hangulatban ünnepeltek az 
alsós és a felsős gyerekekkel 
együtt.

Molnár Márta ig.
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M-IQ-LÁS a Számítástechnikai 
Általános Iskolában

Hagyományainkhoz hűen idén is megrendeztük a 
Mikulásváró napokat iskolánkban.
A kerület óvodáiból 120 óvodás látogatott el hozzánk. A 
kicsiket iskolánk 1. osztályos tanulói köszöntötték versekkel 
és énekekkel. Nagyon örültek az óvónénik, hogy viszontlát-
hatják elballagott régi nagycsoportosaikat. A délelőtt válto-
zatos programokkal telt. Mesehallgatással, bábozással, 
énekléssel, számítógépes játékokkal és sport foglalkozá-
sokkal.
December 6-án a „Mikulás bácsi” szaloncukorral várta a 
bejáratnál a tanulóinkat. A sok édességet játékos váltóver-
sennyel mozogta le 250 alsós diákunk. Volt itt szánkóhúzás, 
hóemberépítés, karácsonyfa díszítés, adventi naptár készí
tés és csillagszórógyújtás.
Délben a Mikulás Kupáért játékos sorversenyen küzdöttek 
meg a felső tagozatos tanulók. A Mikulásvárás mindenkinek 
idén is nagyszerű élmény volt.

Zsadányi Viktor

„Segítsünk a Mikulásnak!” – Mikulásváró délelőtt a Dr. 
Török Béla EGYMI-ben  

2018. december 6-án reggel intézményünk Rákospatak utcai iskolájában minden alsó tagozatos gyermek névre szóló 
levelet kapott a Mikulástól. Ebben a segítségüket kérte, hogy estére mindenkihez eljuthassanak az ajándékok.
A gyermekek egy óriási társasjáték mezőin végighaladva végeztek különféle tevékenységeket. Így a manóruhás peda-
gógusok segítségével krumplinyomdával díszítettek csomagolópapírokat, szaloncukrot dobtak kéménybe, karácso-

nyi díszekkel egyensúlyoztak ki fenyőmérleget, karikát 
dobtak Rudolf szarvas agancsára, szívószállal vattahólab-
dákat juttattak el megadott helyre, cipősdobozokat 
csomagoltak be, majd adogatták tovább, hogy időben 
felkerüljenek Mikulás szánjára. A feladatok véletlensze-
rűen, a dobókocka dobásával követték egymást.
A rendkívül vidám hangulatban telt délelőttöt közös 
mikulásvonatozás, majd Mikulás házának meglátogatása 
zárta, ahol mindenki megkapta az ajándékát.

(Némethné Szelle Krisztina intézményegység-vezető)
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A Csanádiba is...
2018.12.06-án a hagyományoknak megfelelően ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Krampuszaival gondosan végigjár-
ta mind a 12 évfolyam összes osztályát és csomagokat, szaloncukrokat adott azoknak, akik megérdemelték. Jó hír, 
hogy virgácsot nem nagyon kellett osztogatnia. Az iskola minden tanulója és dolgozója nagyon élvezte a Mikulás 
látogatását, többen kis műsorral, énekléssel készültek, igazán jó hangulatot teremtve. Ehhez járult hozzá, hogy a 
tanórák közötti szünetekben a 12. C osztály tanulóinak köszönhetően az alkalomnak megfelelő zeneszámokat 
hallhattunk, és egy hagyományteremtő kezdeményezésnek eredményeképpen nagyon sokan vettek fel valamilyen 
piros színű ruhadarabot ezen a jeles napon.  

Rabi Ferencné ig. 

Mikulás kupa a Gyengénlátók Iskolájában
Évről évre sportosan várják a Mikulást a gyengénlátó gyerekek. Először az alsósok gyűlnek össze a tornateremben, 
ahol az osztályokból vegyes csapatok alakulnak. A mókás sorversenyeken együtt játszanak a tanulásban akadályozott 
és az ép értelmű tagozat diákjai. Az eredményhirdetés után arra a kérdésre, hogy melyik csapat nyert, az a válasz, 
hogy mindegyik! Azt 
hihetnénk, hogy a felső-
sök már kisebb lelkese-
déssel vesznek részt a 
programon, de az öröm, 
az izgulás, egymás bizta-
tása köztük is óriási. A 
legkevesebbet látó vagy 
nehezebben mozgó 
gyerekek személyi segítő-
vel haladnak, a társaik 
nekik szurkolnak a 
leghangosabban.

Hegyiné Honyek Katalin ig.  
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MIKULÁSFUTÁS

Az Álmosban hosszú évek óta hagyomány 
Mikulás napján a „mikulásfutás”, az alsó tago-
zat összes osztályának részvételével. A gyere-
kek lelkesen futották körbe az iskola udvarát a 
Mikulással. Természetesen idén sem maradt el 
a jutalom.
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Miklós-nap a Mezőben - „Mezőssé” avatás 
Hagyományainkhoz híven, Miklós-napon, próbatételek, fogadalomtétel után, teljes jogú „mezőssé” váltak az első 
évfolyam tanulói, a Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában. Az ünnepi hangulatot a 4. c osztály interaktív műsora közve-
títette, melynek témája a világ iskolái, tantermei, szokásai. A rendezvényt ezzel a témával kapcsolatos kiállítással 
zártuk. A felső tagozat a Műjégpályán „Mikulás- korcsolyázott”, majd délután a szintén hagyományos Adventi-vásár
ral zárta a napot tanulóink és szüleik közössége.              

Mostafáné Gombár Erzsébet ig.

Adventi készülődés és alkotás a szülőkkel a 4. l (logopédiai) osztályban a Mórában

Fotók: Aponyi Aranka a 4. l osztályfőnöke

Az Ady Endre Gimnázium adventi kirándulása Bécsbe
Ha december, akkor adventi kirándulás Bécsbe. Minden év visszatérő, a diákok által kedvelt programja ez az utazás. 
December 4-én utaztunk, szerencsénk volt, Bécsben se tömeg, se rossz idő nem nehezítette az életünket, így 
kényelmesen bonyolíthattuk le a városnézést. Megcsodáltuk Mária Terézia szobrát, megbeszéltük, miért van ülő 
szobra Goethének (mert nem akart évszázadokig álldogálni), megismerkedtünk a Sacher-tor-
ta keletkezésének történetével, körbejártuk a Stephansdomot, végül az Ankeróra figuráiban és zenéjében gyönyör-
ködtünk. A délutáni szabadidőt mindenki kívánsága szerint töltötte, volt, aki a Naschmarkton ismerkedett a különle-
ges zöldségekkel, gyümölcsökkel, mások a Kunsthistorisches Museum kincseit csodálták, vagy Spittelbergben sétál
tak a vásár forgatagában. Már vannak jelentkezők a 2019-es útra is.

Szalai Bernadett ig.
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„Fordított adventi naptár” akció a Mozgásjavítóban
Hagyomány már iskolánkban a “fordított adventi naptár” kezdeményezésünk, aminek keretében adományokat 
gyűjtünk a rászorulók számára. „Fordított”, mert nem kiveszünk, hanem beteszünk nap mint nap egy-egy ajándékot 
azok számára, akiknek egyébként a karácsony meglepetés nélkül múlna el. 
Az ajándékokat aztán – ahogy az elmúlt években is – a Golgota Hajléktalan Nappali Ellátónak adjuk, akikkel már évek 
óta kapcsolatban vagyunk, valamint a Baptista Szeretetszolgálat „Cipősdoboz” akciójába szállunk be, akik árva és 
rászoruló gyerekekhez viszik el az ajándékokat. 
       A Mozgásjavító Diákönkormányzata       A Mozgásjavító Diákönkormányzata

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Legyünk mi is angyalok!
Beköszöntött az adventi időszak, amely a karácso-
nyi készülődés időszaka. 5 éve ilyenkor hívta életre 
a Vizafogó - hagyományteremtő céllal, a Legyünk 
mi is angyalok! kezdeményezést. A sikeres 
adománygyűjtésnek köszönhetően az iskola több, 
a tavalyi évben 38 rászoruló tanuló családjának 
segített abban, hogy a karácsony nekik is ünnep 
legyen.

Mi így várjuk a karácsonyt!
Adventi gyertyagyújtás a Vizában

Minden hétfőn egy-egy újabb gyertya gyullad meg a 
karácsony előtti adventi időszakban. A gyertyagyújtásra 
kis műsorral minden osztály készül, s együtt gyújtjuk 
meg az adventi gyertyát, mert együtt lenni jó.

Szállási Zsuzsanna ig. Lucázás a Hunyadi Jánosban
A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskolában 
az idei évben a 3/b osztály kapta azt a megtisztelő felada-
tot, hogy az iskola ünnepváró – karácsonyi koncertjén 
bemutassa a Lucázás hagyományát. Az osztályból 12 
gyermek vett részt az előadáson. A fellépést rengeteg 
próba, felkészülés, izgalom előzte meg, hiszen a gyerme-
keknek ez volt az első szereplésük „nagyközönség” előtt. 
A Luca - napi műsorral megidézték az Advent és a közelgő 
Karácsony hangulatát.

  Felkészítő tanáruk: Kóczán Orsolya
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Formanek Balázs, a Közép-Pesti Diáktanács elnöke
A XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium 12.-es matematika tagozatos diákjaként, illetve iskolánk egyik Diákelnö-
keként nagy hangsúlyt fektetek a tanár-diák kapcsolatra. Két elnöktársammal együtt keressük az olyan - akár legap-
róbb fejlesztési lehetőségeket -, amelyek megkönnyítik az iskolánkba napi szinten járók mindennapjait. Egyik mosta-

ni tervünk egy mobiltöltő állomás, ahova egy 
tanóra alatt be lehet zárni a telefont, ami abban 
az időben tud tölteni. Ezzel párhuzamos projek-
tünk, hogy az ebédlőnkbe plusz székeket 
rakjunk, amik nagyban megkönnyítenék a több, 
mint kétszáz menzás ebédelését.
Amikor év elején a Középpesti Diáktanács meg-
választott elnökének, és a Tankerületi Tanács 
Diákképviselőjének, akkor is azzal buzdítottam 
őket és magamat is, hogy nem mindig kell hatal-
mas terveket szőni. Ha a kis, elhanyagolhatónak 
tűnő részletekre odafigyel az ember, és változ-
tat az esetleges problémán, azzal is 
nagyon sokat tud segíteni.
Mivel ezeknek a Tanácsoknak ez az első éve, úgy 
gondolom, hogy pont ilyen problémákkal lenne 

érdemes foglalkozni. Ilyen könnyen megfogható, megoldható problémákkal fordulni a Diáktanácshoz, hozzám és a 
Tankerületi Központhoz egyaránt. Ezeket fokozatosan építve tehetünk fel, és válaszolhatunk meg az iskolákat érintő 
komplexebb kérdéseket. Ez nyilvánvalóan nem egy év alatt fog kiépülni, úgyhogy bátorítok minden diákot, tanárt, 
szülőt és minden dolgozót arra, hogy forduljon kérdéseivel, ötleteivel a fenti tanácsokhoz.

A 160 éves Berzsenyi Dániel Gimnázium bizonyult a leginnova-
tívabbnak
Immár harmadik alkalommal ítélte oda a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) a magyarországi középfokú okta-
tási intézményeknek meghirdetett Az év középiskolai digitalizációs tanári csapata díjat. 
Az elbírálás során a zsűri figyelembe vette, hogy az intézmény hogyan érvényesíti az új digitalizációs szemléletet, a 
korszerű módszereket és megközelítéseket a tantárgyak oktatásában és a számonkérésében. Ki kellett térni arra is, 
hogy milyen új módszerek vezettek be, milyen tanítási és számonkérési segédanyagokat dolgoztak ki a tanárközös-
ségek, valamint arra is, hogy ezekhez milyen digitá-
lis oktatási eszközöket alkalmaztak. Fontos szem-
pont volt a pályázatok értékelésénél az is, hogy 
hogyan működik az iskolai élet digitális közösségi 
tere, illetve annak használatába mennyire kapcso-
lódik be interaktívan az iskolai közösség.
Az idei év pályázatai és a prezentációk alapján a 
zsűri a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium 
pályázatát ítélte a legjobbnak. Budapest első, 
1858-ban alapított állami gimnáziuma második 
alkalommal pályázott, és már tavaly is jól szerepelt, 
akkor a zsűri különdíját nyerte el. Az iskola kiterjedt 
digitalizációs tevékenységét jól jellemzi, hogy a 
tavalyi évhez képest egy szinte teljesen új csapat 
készített pályázatot.
Képen: Takács Tibor a VISZ elnöke és Nemecskó 
István a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóhe-
lyettese

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP
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Beszéltünk intézményünkről, a Prizma EGYMI-ről, 
a zene fejlesztő hatásáról és azokról a tünetegyüt-
tesekről is (ADHD, autizmus, beszédértés zavarai, 
szenzoros ingerfeldolgozási zavar),  amelyekkel   a 
mindennapi gyakorlat során találkoznak a zeneta-
nárok. A zeneoktatásban felmerülő kérdésekre 
közös gondolkodással próbáltunk választ keresni, 
és arra is sor került, hogy érzékenyítő feladatokkal 
tovább árnyaljuk a gyermekekkel kapcsolatos 
tudásukat, tapasztalataikat és érzéseiket. Elismerő 
visszajelzéseiket örömmel fogadtuk: „Külön 
köszönjük, hogy a témát, a – kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek sajátosságairól és nevelé-
sük-tanításuk lehetőségeiről – kifejezetten a mi 
nevelő-oktató profilunkhoz, a zenetanításhoz 
adaptálták.”

Résztvevők: Cataluccio Andrea, Fodor Klára, 
Németh Gyöngyi, Nyilas László,
Rudolf Zsófia, Dr. Törökné Sztankovits 
Ágnes és Veres Anna

A Prizma EGYMI utazó gyógypedagó-
gusai tartottak előadást, workshop-ot 
és érzékenyítő foglalkozást a Fischer 
Annie Zeneiskolában
Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, mert úgy 
éreztük, hogy a gyermekek fejlesztésén kívül a több-
ségi óvodai-iskolai pedagógusok, szülők tájékoztatá-
sa, támogatása is fontos feladatunk. 

A francia nyelvi attasé látogatása 
a Gárdonyiban
2018. december 5., délután 5 óra. Az iskolaudvaron már 
felgyulladtak a karácsonyváró színes fényfüzérek. A 
termekben és a félhomályba burkolódzó épületben 
lassan elül a gyerekzsivaj. A harmadikon, a francia nyelvi 
teremben azonban nagy a készülődés. Egyesek a székeket 
rendezgetik nézőtérszerűen, mások épp ünneplőruhát 
öltenek, az énekkar beénekel. S bár Mikulás előestéjén 
vagyunk, franciául tanuló diákjaink és tanáraik egészen 
más ünnepre készülnek. Hugues Denisot urat, a francia 
nyelvi attasét várják nagy izgalommal, aki a szülők, az 
iskolavezetés, a Tankerület részéről pedig Mogyorósi 
Attila szakmai igazgatóhelyettes úr jelenlétében 20 gárdo-
nyis diáknak személyesen adja át alapfokú nemzetközi 
DELF nyelvvizsga-bizonyítványát.  Háziünnepség ez, meg-
hitt, bensőséges, családias, ahol mi felnőttek elérzéke-
nyülve hallgatjuk volt tanítványunkat, aki Rimbaud verset 
szaval eredeti nyelven, majd saját fordításában. Moso-
lyogva figyeljük tanítványainkat, akik kicsit félszegen 
egyenként fognak kezet Denisot úrral, no meg szüleiket, 
akik hozzánk hasonlóan, nem titkolt büszkeséggel próbál-
ják megörökíteni és megőrizni a pillanatot.

Miközben az énekkar a Kóristák című film egyik dalát 
énekli – természetesen franciául – nekünk, akik tanít-
juk őket, van időnk kicsit elmélázni és felidézni a közös 
munkával töltött hat évet, az utat, ami a mondókáktól 
és a kiszámolóktól vezetett idáig. A küzdelmeket, a 

közös programokat, a 
megtorpanásokat és a 
nagy nevetéseket. Szavak 
nélkül is tudjuk, a gyere-
kek szemében is mind 
ugyanazt látjuk: megérte. 
2018. december 5., este 7 
óra. Az iskolaudvaron 
vidáman villognak a kará-
csonyváró színes fényfüzé-
rek. A levegőben még ott 
lebeg egy-egy francia szó, 
egy-egy dallam. A folyo-
són még belefér egy selfi is 
Denisot úrral. Aztán a 
hétköznapi ünnepvárás 
hangulatától feltöltődve 
lassan mindannyian 
visszatérünk az ünnep- 
váró hétköznapokba.

Katona Gabriella ig.

Rudolf Zsófia, Dr. Törökné Sztankovits 
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XXI. századi nevelés, avagy digitális kompetenciafejleszés a Csatában

Iskolánkban „Digitális oktatási stratégia az Európai Unióban és Magyarországon” címmel tartottunk nevelési érte-
kezletet a VEKOP 7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésben pályázat megvalósítójaként december első napján.
Intézményvezetőnk, Szenteiné Bukovinszky Katalin átfogó képet adott bevezető előadásában az európai és a 
magyarországi digitális stratégiáról, célokról, jövőképről. 
Majd áttekintette intézményünk céljait, lehetőségeit ezen a téren. 
Nagyon üdvözlendő és rendkívül szükséges célokról, és azok megvalósulá-
sáról hallottunk. 
Lelkesen vettünk részt a „Gondolattérkép, szófelhő, rejtvény és társai” 
szakmai műhelymunkában. Fülöp Márta az Informatika-Számítástechnika 
Tanárok Egyesületének elnöke, szaktanácsadó és Nyári László kollégánk 
ismertettek meg minket a digitális oktatás lehetőségeivel és az informati-
kai eszközök sokszínű felhasználási módjával.
Az új beszerzésű számítógépek, tabletek és laptopok előtt ülve rendkívül 
hasznos tudás birtokába jutottunk. Egyből felötlött bennünk az a gondo-
lat, hogyan használjuk fel mindezt saját tantárgyunkban.
A szakmai műhelymunka során megvalósult gyakorlat valamennyi kolléga 
számára a mindennapokban felhasználható, a kor kihívásainak megfelelő 
módszertani ismeretet adott át.

Ignácz Hajnalka
tanító

Iskolatörténeti kiállítás
Intézményünk, a Budapest XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola története több mint száz 
esztendőre tekint vissza. Az idei tanévben hármas évfordulót ünnepeltünk. 1928–ban öt budapesti iskolában vezet-
ték be a nyolcosztályos elemi népoktatást. Az öt közül az egyik az intézményünk elődének tekinthető Aréna úti Leány 
Népiskola volt. 1958-ban indult az ének-zene tagozat. 1998-ban intézményünk neve Ének-zenei és Testnevelési Álta-
lános Iskola lett. A hármas évforduló tiszteletére nevelőtestületünk iskolatörténeti kiállítást hozott létre, melynek fő 
szervezői Kovácsné Zentai Andrea tanító és Szilágyi-Vizi Zsanett rajz szakos tanárnő voltak. Az előkészítő munka  
heteken át tartott. A kutatás során intézményünk hőskorából származó eredeti dokumentumok és fényképek kerül-
tek elő.  Felemelő és megható élmény volt kézbe venni hajdani kollégák és tanulók munkáit. A gazdag gyűjtemény 
révén az oktató - nevelő tevékenység korhű, komplex bemutatása vált lehetővé. A kiállítás állandó jelleggel megte
kinthető intézményünkben. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Nagyné Malicsek Ágnes mb. igazgató

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP
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Családi sportnap a Hegedüs Géza Általá-
nos Iskolában
December 1-én szülők és gyerekek együtt játszottak, sportol-
tak iskolánkban. A tornateremben jó kedvvel bombázóztak, a 
sportudvaron lévő sátorban a gyerek-szülő párokból álló 
csapatok váltóversenyen mérték össze erejüket, a felsős tanu-
lók pedig szüleikkel kosárlabdáztak. A pihenőben asztaliteni-
szeztek, csocsóztak, totóztak, vagy kürtős kaláccsal pótolták a 
ledolgozott energiát a résztvevők.
A nap fénypontja minden gyerek és felnőtt számára a buborék-
foci volt, melynek megvalósulását iskolánk alapítványa, A Fias-
tyúk Alapítvány tette lehetővé. A hatalmas buborékokban a 
foci a megszokottnál is élvezetesebbre sikeredett, hisz a „köte-
lező” ütközések, gurulások igazi showt eredményeztek.
A sportnapon nem kapott senki sem érmet, mert az igazi juta-
lom a sportszerű játék öröme, az új vagy már ismert sportok 
kipróbálása volt. Az energia pótlására azért minden résztvevő 
fogyaszthatott szőlőcukrot, gyümölcslevet.
Minden csapat vidáman, jó hangulatban, kellemesen elfáradva 
zárta a napot. 
 Rezács Ágnes
   testnevelés munkaközösség-vezető

Fiúk versenyében kollégiumunk tanulói játszot-
ták a döntőt, amely izgalmas mérkőzést hozott, 
végül a támadó játékot játszó és kevesebbet 
hibázó B. Marcell végzett az első helyen.
Ellenfele M.Gábor az ezüstérmet vihette el.
Így az V-VI. kcs. fiú végeredménye:
1. helyezett – B. Marcell (Pannónia Középisko-
lás Kollégium)
2. helyezett – M. Gábor (Pannónia Középiskolás 
Kollégium)
Az eseményt 2018. október 18-án, csütörtökön 
rendezték meg az Ady Endre Gimnáziumban. 
Felkészítő tanárok: Turbucz István, Tóth Lajos.
A résztvevőknek, a felkészítő tanároknak gratu-
lálunk!

Szerző: Tóth Lajos nevelőtanár

XIII. kerületi DIÁKSPORT KUPA - asztalitenisz

Az Angyalföldi Sportközpont által rendezett XIII. kerületi Diák-
sport Kupa asztalitenisz V-VI. korcsoport versenyén öt - XIII. 
kerületi - oktatási intézmény 18 tanulója vett részt.

A Pannónia Középiskolás Kollégiumból a lányok 
versenyében:
V-VI. kcs. 
2. helyezett – T. Krisztina (Pannónia Középiskolás Kollégium)
3. helyezett – Zs. Panna (Pannónia Középiskolás Kollégium)
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Crokinole az iskolánkban
XIII. Kerületi Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola

A Crokinole csak Magyarországon tűnik új dolognak, de Kanadában már kb. 1860 
óta játsszák. Több országban sportként űzik és világbajnokságot is rendeznek 
belőle. Hazánkban 2012-ben jelent meg, de ez a rövid idő elég volt arra, hogy 
megalakuljon a Magyar Crokinole Szövetség és kiépüljön a bajnoki versenyrend-
szer. Iskolánk informatikatanára 2,5 éve 
ismerkedett meg ezzel a sporttal, s már 
abban az évben vett is egy táblát iskolánk 
számára, és rendezett egy-két versenyt és 

szakkört. Informatikatanárunk a sport elitjébe tartozik, s az országos ranglistán 
a második helyen áll. Érmei és eredményei is szép számban akadnak.
Az idei tanévben már tanulóink is remek eredményeket értek el junior kategóri-
ában, hiszen többször hozták el az aranyérmet a másik két érem mellett. Főleg 
8. osztályosaink járnak a versenyekre, de a szünetekben és szakkör keretében 
sokan mások is űzik ezt a sportot, s aki rákattan, az folyamatosan kopogtat tanár 
úrnál, hogy játszhasson.
Videó a játékszabályról: https://www.youtube.com/watch?v=P-dlUCPnHTU
Az alábbi weboldalon több érdekesség, remek videó is található: http://savariacrokinole.hu Berzlánovich Krisztián

Informatikatanár

Sportnap a Prizmában
A Prizmás hagyományokhoz hűen az idei tanévben is 
megrendezésre került a Sportnap, melyet 2018. novem-
ber 28-án tartottunk. A gyerekek és felnőttek által egya-
ránt várt sporteseményen az Iskolai Intézményegység 
összes tagozatáról részt vettek kicsik és nagyok is. A 
Sportnap egy közös, zenés bemelegítéssel indult a 
tornateremben, utána minden csoport a menetlevén 
felsorolt állomásokon próbálhatta ki ügyességét, gyor-
saságát és jókedvét. Kilenc állomáson lehetett mocsár-
járásban tündökölni, célba dobni, egyensúlyt fejlesztő 
feladatokban megmérettetni, karikafoglaló játékban 
megcélozni az utolsó, egyetlen karikát, ejtőernyő tete-
jén a labdát megtartani, bóják között biciklivel szlalo-
mozni, korfballozni, ügyességi játékokban legyőzni a 
világot is… és a legvégén egy hatalmasat pihenve medi-

tálni a tornamatracon. 
Sportnapunkon vendégeink voltak a Testnevelési Egye-
tem Sport és rekreációs szervezés szakának oktatói és 
hallgatói, valamint az Euler Hermes nevű cég lelkes 
dolgozói, akik a társadalmi szerepvállalás nevében segí-
tették a rendezvény lebonyolítását, és sporteszközökkel 
bővítették fejlesztőeszköz tárunkat.

Németh Ildikó ig.

1
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Idén 26. alkalommal került sor 2018.11.19-én az 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központban a 
kerületi Jó tanuló, jó sportoló díjak átadására.
Iskolánkból Ombódi Zoé, 5. a osztályos és Kovács Lujza, 
6.a osztályos tanulók vehették át ünnepélyes keretek 
között a díjat.

Szállási Zsuzsanna ig.

Zoé kitünő tanulmányi munkája mellett a Rave Dance 
Sportegyesület tagjaként ért el kimagasló eredményeket 
országos és nemzetközi szinten sporttánc kategóriában.  
Edzője Nyáry Zsuzsanna és testnevelő tanára Utasiné 
Bandzsál Ildikó szintén részesült a felkészítésért járó 
díjban.
Lujza kitűnő tanulmányi munkájáért és az ergométeres 
evezés országos döntőjében elért egyéni 3. helyezéséért 
kapta testnevelő tanárával, Dr. Kerschné Szilágyi Ágotával 
együtt az elismerést.
Gratulálunk teljesítményükhöz! 

Sikerek a Vizában
Kerületi sakk diákolimpián I.- II. korcsoportban kerületi 
I. helyezést ért el sakk csapatunk. 
Felkészítő tanáruk Tóth László.

Iskolánk 8. b osztályos tanulója, Nagy Szabolcs második 
helyezést ért el angol nyelvből a Babits Kupa elnevezé-
sű tanulmányi versenyen, amelyet az újpesti Babits 
Mihály Gimnázium rendezett nyolcadik évfolyamos 
diákok számára. Eredményére nagyon büszkék 
vagyunk! Felkészítő tanára: Szabó Emese.

2018. november 16-18 között a RAVE DANCE tánccsoport-
ban iskolánk tanulói is részt vettek és értek el kimagasló 
eredményt. Gyermek kategóriában 1 I. hely, 1 II. hely, 
junior kategóriában 1 első hely és 1 4. hely.
Felkészítő tanáruk Nyáry Zsuzsanna, iskolánk művészta-
nára. A versenyen kimagasló eredményt elért tanulóknak 
és felkészítő tanáruknak gratulálunk!
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Zöldike vetélkedő
Az idén 8. alkalommal hívtuk meg a kerület 3-4. osztályos természetet kedvelő csapatait a játékos vetélkedőre. A „Ki 
gépen száll fölébe…” vetélkedőre való felhívás fő témája a hazai botanikus kertek és arborétumok voltak. Az előzetes 
feladatként megküldött bemutató plakátok dekorálták a verseny helyszínét, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
ebédlőjét. Hét kerületi iskolai 13 csapata versengett: keresték a szófelhő szavait, különleges nevű állatfigurákat 
formáztak meg, rajzolták az iniciálékat, számolták az elrejtett állatokat, összekötötték a fogalmakat, és kíváncsian 
nézték vajon mit rejt a hátiszák. 

A játék végeztével valamennyi résztvevő Zöldike kitűzőt és több színvonalas, természettel kapcsolatos újságot, kiad-
ványt kapott. A pontozás alapján az első helyezett csapat 4 tagja 1-1 különleges befőttes üveget is átvett. Mindenki 
pár pillanatig csöndben várta, vajon mit mond a szervező tanár, ki lakik az üvegben. Nagy csodálkozás, kíváncsi tekin-
tetek, és végre megláthatták a fedő alján az afrikai óriás csiga kis csigacsemetéit.
I. helyezés: Eötvös iskola -„Term-eszek” csapat
II. helyezés: Csata iskola -„Zöldikék”
III. helyezés: Gárdonyi G. iskola -„Káposztafejek”
Ercsényi Judit szervező tanár

A Teleki Blanka Gimnázium KREATÍV ÍRÁS 
csoportjában tehetséges diákok alkotnak szépiro-
dalmi műveket: verset, prózát, drámát. Az önkép-
zőkör két éve működik, a tanulók propozíciós 
gyakorlatokat oldanak meg, például adott kép 
vagy festmény alapján kell alkotniuk, vagy önálló-
an született írásaikat küldik el a csoportot támo-
gató tanárnak bírálatra, javításra. A legjobban 
sikerült alkotások olvashatók az iskola honlapján,  
Diákjaink munkája címen. Biztos, hogy néhányuk 
nevével a magyar irodalmi élet gazdagodni fog. 
Íme egy vers az idei termésből!
https://www.tbg.hu/index.php/iskolankrol-3/di-
akjaink-munkaja/

Vass Judit

Őszi Pedagógiai Napok programja a 
Váci-ban

A programon be lett mutatva, hogy miként válik egy 
kollégium az átmenetek pedagógiájának terepévé azál-
tal, hogy a tanulók beköltöznek egy otthonuktól távol 
lévő kollégiumba. Bemutatást nyert a Váci Mihály 
Kollégium gólyatábora lépésről lépésre, és hogy milyen 
szerepet töltenek be az egyes programok. Az előadást 
követő beszélgetés során erős hangsúlyt kapott a kollé-
gium-iskola együttműködés, valamint az, hogy a tanu-
lók miként élik meg ezeket a nagy változásokat, amik 
átmeneteket jelentenek életkori fejlődésben,  lakó-
helyben   és tanulási környezetben egyaránt. Bebizo-
nyosodott a beszélgetés során, hogy hasznosak a hori-
zontális együttműködések. A rendezvényen 15 peda-
gógus vett részt különböző intézményekből szakgimná-
zium igazgatótól általános iskolai 
pedagógusokig.

Debreczeni Zsuzsanna ig. 

tetek, és végre megláthatták a fedő alján az afrikai óriás csiga kis csigacsemetéit.
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Mézes reggeli a Széchenyiben
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által meghir-
detett felhívásra jelentkezett iskolánk, a Széchenyi István 
Általános Iskola. Célja, hogy a tanulók megismerjék a 
méz "előállítását", egészségre gyakorolt kedvező hatá-
sát, megszeressék mint élelmiszert. Ismerkedjenek meg 
minél többfajta mézzel, szokják az új ízeket! Ezt a prog-
ramot a Méz Világnapján, november 16-án bonyolítot-
tuk le. Iskolánk 7 kg mézet kapott. Osztályonként a 
gyerekek megkóstolhattak több féle mézet. Nagy sikere 
volt a gyerekek között. Az ismeretek jobb elsajátítása 
érdekében tájékoztatókat, színezőket, könyvjelzőket 
kaptak.
Így meséltek kollégáink a mézes programról:
Izgalmas nap várt ránk.  Finom mézillat szállt a levegő
ben…
A gyerekek izgatottan lesték, mit rejteget a kis fehér 
pohár. Mivel nem egyidőben ismerkedtek az osztályok a 
mézzel és annak készítésével, kíváncsian lestek be 
azokba a termekbe, ahol már a méz kóstolásán is túl 
voltak a tanulók.
Végre eljött a mi időnk is! Beszélgettünk a mézről. Kide-
rült, mit tudnak már a gyerekek. Csodálkozva hallgatták, 
amit meséltünk nekik erről.

13

.

Megnéztünk egy filmet is arról, hogy hogyan élnek a 
méhcsaládok, melyik családtagnak mi a feladata. Érdekes 
volt, lekötötte őket még annak ellenére is, hogy szakado-
zott a kép és a hang. Ebből aztán kitaláltunk egy játékot. 
Amikor a narrátor hangja hirtelen elnémult, mi próbáltuk 
befejezni a mondandóját. Sokszor helyesen találtuk ki, 
mi volt a mondata vége!!!
Ha nem lett volna elég ez a szórakozás, színezhettek is a 
gyerekek, és ami nagyon tetszett nekik, megkóstolhatták 
a mézet. Nem győztük adni nekik a falatokat!
Örömmel mesélték aztán még másnap is, milyen jó volt 
ez a Méz-nap.

Kirándulás a Szentendrei Skanzenbe
A Hegedüsben, technika órán sokat beszélgettünk a régmúlt időkről. Az iskolában nagyon szép prezentációkból meg-
ismerhették a gyerekek a szalmatetős vályogházakat, a csűröket, vagy éppen a cserényt, ahova a szél elől beállították 
a juhnyájat. Beszélgettünk arról, hogy nem lehetett leugrani a boltba gyorsan venni egy kis kenyeret, mert nem is 
volt bolt. Éjjel dagasztották az asszonyok a család kenyerét, legalábbis az én nagymamám ezt mesélte. Vajon a mai 
gyerekeknek mit jelentenek ezek a fogalmak: vályogtégla, kovász, kemence, csutka, dagasztás, vekni? Úgy éreztük, 
hogy az lenne a legjobb, ha megtapasztalhatnák mindezeket, ezért utaztunk el Szentendére a skanzenbe, ahol az 
egyik osztály vályogtéglát készített, a másik pedig dagaszthatott kenyeret.  Amíg kelt a kenyér, csodás volt a szalmá-
ban hemperegni, szaladgálni a fűben. A legnagyobb élmény talán a kemence felfűtése mellett a meleg cipók kivétele 
volt. Úgy érzem, hogy a megtapasztalva tanulás módszerénél nincs is hatékonyabb, mert ez örök emlék, tudás 
marad. Ez az élményekben gazdag délután látható az MTV 1 Iskolapad című műsorában is. 
              Hajasné Kovács Judit és Rezács Ágnes
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Köszönet az önkénteseknek!
Az Önkéntes Központ Alapítvány szervezésében a Válla-
lati Önkéntes Közösség évek óta segít szebbé varázsolni 
a Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGY-
MI-t. Aki oda belép, vidám színekben pompázó aulát, 
színes falfestményekkel díszített folyosókat lát. Az udva-
ron virágágyások, asztallal összeépített padok, betonra 
felfestett KRESZ pálya, színesre festett kerítés és vidám 
képek a korábban szürke támfalon, mind-mind az 
önkéntesek keze munkájának köszönhető. Karácsony 
előtt már szinte hagyományos módon ismét elmentek, 
hogy a gyerekekkel közösen készítsenek karácsonyi 
dekorációkat, amik most az aulát díszítik. Köszönjük 
szépen az Önkéntes Központ Alapítvány dolgozóinak és 
a Vállalti Önkéntes Közösségnek a sok-sok munkát, 
amivel hozzájárultak iskola csinosításához.

Nagyné Szakál Gyöngyi ig.

oktatásra tagozódik, majd 16-19 éves korig felső közép-
fokú oktatásban részesülnek a diákok. A tanóráik 
IKT-eszközök használatára, s különböző kooperatív 
pedagógiai módszerekre épülnek. 

A nyelvi különbözőségből eredő visszafogottságot azon-
nal oldotta a zene nyelve, hiszen a „Kis kece lányom…” 
dallamát meghallva több vendég is együtt énekelte 
gyerekeinkkel a dal izlandi változatát, az „Óskastei-
nar”-t. Érdekesség, hogy ez a magyar gyermekdal a 
Kodály-módszerrel jutott el Izlandra, s  népszerűségét 
az ottani óvódásoknak készült kis daloskönyvben meg
jelent Bárdos-féle változatnak köszönheti. 
A közös éneklést agyfrissítő, sakkpalotás matematikaó-
ra követte, ahol a harmadikosok – a vendégek tisztele-
tére – megcsillantották angoltudásukat is. 

„Kis kece lányom” vagyis „Óskastei-
nar”, ahogy Izlandon éneklik
Gyermekkorunkból ismert ez a közkedvelt gyermekdal, 
amivel november 7-én a Zuglói Heltai Gáspár Általános 
Iskola 3. b osztályos diákjai köszöntötték az Izlandról, 
Neskaupstadur település Nesskóli iskolájából érkezett 
tizenöt pedagógust. A több napos tanulmányút egyik 
állomásaként az izlandi pedagógus csoport az Oktatási 
Hivatal Bázisintézményeként egyik feladatunkként 
vállalt szakmai napon vett részt, ahol bemutató órákon, 
foglalkozásokon, tartalmas beszélgetéseken keresztül 
ismerkedhetett intézményünk munkájával. 
Az Atlanti-óceán északi részén fekvő vulkanikus sziget-
ország oktatási rendszere részben hasonlít a magyar 
közoktatási rendszerhez. Itt 2-6 éves korig járnak óvodá-
ba a gyerekek, majd a tankötelezettség 6-16 éves korig 
egy kötelező általános iskolai és egy alsó középfokú

A közös éneklést agyfrissítő, sakkpalotás matematikaó-
ra követte, ahol a harmadikosok – a vendégek tisztele-
tére – megcsillantották angoltudásukat is. 
Pedagógus vendégeinknek igazi csemegének számított 
a kutyaterápiás foglalkozás az első évfolyamon, ahol a 
Márton-napi hagyományőrzés köré épült a komplex 
játékos tanóra. Folytatva az ínyencségek sorát a 2. 
osztályosok Montessori szemléletű óráján a gyerekek 
mint „kis mesterek” tanították meg a shiatsu japán masz-
százs alapjait a kedves látogatóinknak, akik
nagy igyekezettel és kedvvel gyakorolták a számukra is 
nyugtató, energiát adó gyakorlatokat.  Ezek segítségével 
már kisgyermekkorban játékosan elsajátítható a feszült-
ségoldás, az ellazulás technikája, a belső csendünkre 
figyelés. A hetedikes interaktív történelemórán a XIX. 
századi magyar történelem kiegyezés korának esemé-
nyeit, történelmi személyiségeit és évszámait számtalan 
játékos formában – pl. bingó, lottó, Ki nevet a végén?, 
dominó -, valamint a gazdag és sokszínű, az önellenőr-
zést is magában foglaló Montessori eszköztárból válo
gatva dolgozták fel diákjaink.

Földesiné Fábián Csilla ig.
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A Világ Múmiái kiállításon volt a 
kaffka 5.b osztálya
Osztályfőnökünk, Piri néni és igazgatónk, Nóra néni egy 
különleges helyre vittek el minket: A Világ Múmiái kiállítás-
ra. 
A megérkezés után lementünk egy föld alatti terembe, ahol 
temetkezési szokásokról hallhattunk egy Audio Guid-on 
keresztül.  
A következő kiállítóteremben gyászruhák, cipők és temet-
kezési tárgyak voltak. A harmadik teremben egy 4 perces 
kisfilmet néztünk meg, ami a különböző múmiafajtákat 
mutatta be: a természetes és mesterségesen mumifikáló-
dott emberi, és állati testeket. Néhány példa: kosármúmia, 

sivatagi múmia és lápi múmia is volt. A zsugorított fejek, a „zanzák” többünknek 
ijesztőek voltak. Szokatlan megoldás, és meglepő volt, hogy egy mumifikált lajhár 
szemébe egy vörös bogyót tettek. Történetet hallottunk arról, hogy az egyiptomiak 
nagyon tisztelték a macskákat, és őket mentették ki először, ha tűzvész keletkezett.
Másik érdekes látvány volt, ahogy az egyik teremben egy múmiát betol-
tak a CT-be. A sok tárgy közül a késeket, amuletteket, védelmi szimbólumokat 
néztük meg alaposabban. Végül lehetett szarkofágba tett fejjel is fotózkodni, és 
kipróbálhattuk a VR- szemüveget, minek a segítségével egy 3D-és 
hullámvasutas élményben volt részünk. 
A kilépés előtt ajándéktárgyakat lehetett vásárolni, és a következő bemutató témáit 
ismerhettük meg (pl.: Jurassic World, Harry Potter, Marvel).
Két óra alatt jártuk be a kiállítást, mely izgalmas, érdekes, ugyanakkor 
időnként rémisztő érzést keltett bennünk.  Már alig várjuk a következő izgalmas 
kirándulást! Ezüstcsincsilla, Kékkornis-5/b osztály tanulói 
 

Múzeum az egész világ!
A művészeti nevelés részeként, a Zuglói Munkácsy Iskola tanulói minden novemberben ellátogatnak egy-egy buda-
pesti múzeumba, kiállítóhelyre. A nap programja a pedagógiai programban meghatározott elvek szerint kerül meg-
szervezésre. Az alsó tagozatosok körében a legnépszerűbb a Természettudományi Múzeum, ahová másodikosaink 
látogattak el.  A felsősök a Ludwig Múzeum foglalkozásaiért rajonganak, a kortárs képzőművészettel minden évben 
végzős nyolcadikosaink ismerkednek. Idén elsőseink felfedezték a Mezőgazdasági Múzeumot és bebarangolták a 
Városligetet. A harmadikosok Buda és Pest történetét ismerték meg a Vármúzeumban, makettekből hidakat építet-
tek. A csodálatosan felújított Hagyományok Házában mézeskalácsot sütöttek, részt vettek egy vásári forgatagban.  A 
negyedik évfolyam az Országházba látogatott el, majd történelmi sétát tett a belvárosban. 

Ötödikeseink az első diákcsoportok 
között járták végig a gyönyörűen felújí-
tott Szépművészeti Múzeum épületét. A 
hatodikosok megcsodálták a Corvinákat 
a Széchényi Könyvtárban. A hetedikesek 
Harry Potterrel ültek bájitaltan órán az 
Arany Sas Patika Múzeumban, és a 
Kiscelli Múzeum kalandjátékán meglel-
ték a falikárpitról elveszett koronát.

Losonczi Julanna ig.
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100 éve született Papp Iván 
– emlékkiállítás a Szent 
István Gimnáziumban
Iskolánk egykori rajztanára, Papp Iván születésének 100. 
évfordulós évében hozzánk is eljutott az a vándorkiállí-
tás, amely korábban már több helyen is nagy sikert 
aratott. Papp Iván, festőművész és grafikus, iskolánk 
kulturális életének meghatározó alakja volt, nevéhez 
fűződik a második emele-
ti aulánkban található 
„Szent István iskolát 
alapít” című mozaik elké-
szítése is. A kiállítást 
2018. október 5-én 
nyitottuk meg ünnepé-
lyes keretek között, ez a 
nap adott helyet egyúttal 
az Istvános Öregdiák 
Baráti Kör találkozójának 
is, ahol a kiállítás megnyi-
tója után Kovács István 
színművész (legismertebb filmszerepei az Egri csillagok-
ban Bornemissza Gergely és a Kárpáthy Zoltánban a 
címszereplő), istvános öregdiák mesélt élményeiről, 
munkájáról, pályájáról. 

Lázár Tibor ig.

Spanyol látogatók a Tomoriban
Miért érdemes külföldieket vendégül látni? Lehet 
egymástól tanulni az iskolapadon kívül is? Ismerik az 
Erasmus + programot? Spanyol kollégákat láttunk 
vendégük egy héten át a Budapest XIII. Kerületi Tomori 
Pál Általános Iskolában november végén.
November 26. és november 30. között két madridi kollé-
ganő María Cayeiro és María Arranz állandó vendégként 
járta az órákat, koptatta a padokat. Nagy örömmel 
fogadta őket kicsi és nagy. Fő koordinátorként Pazos 
Vina Rita segítette itt tartózkodásukat. Érkezésüket 
hosszas szervezőmunka előzte meg. A két Mária az Eras-
mus + KA1 programjának keretében látogathatott el 
hozzánk.

Miért pont a Tomori? Az előző tanévben intézményünk 
is próbálkozott a KA1 Erasmus + pályázattal. Ez az Euró-
pai Unió által 2014-2020 között futó oktatási, képzési, 
ifjúsági és sport programjának egyik alprogramja, mely a 
pedagógusok képzési lehetőségeit támogatja az Unión 
belül. A KA1 pályázatokon belül lehetőség nyílik pedagó-
gus kollégák mobilitási programjaira pályázni. Ilyen 
mobilitás lehet egy külföldi továbbképzésen való részvé-
tel, vagy egy iskolában hospitálással, ismerkedéssel, 
tanulással eltöltött néhány nap. A sikeres pályázathoz 
szükség volt előzetes kapcsolatfelvételre. Madridi part-
nerünk a San Viator három pedagógusával találkozhat-
tunk már tavaly is. Már ekkor eldőlt, hogy mindkét intéz-
mény számíthat a másik közreműködésére sikeres 
pályázat esetén. A mi iskolánk ez alkalommal nem tarto-
zott a támogatott iskolák körébe, de spanyol partneris-
kolánk igen. Így az ő támogatásuk érdekében láthattunk 
két kolléganőt vendégül. Naponta 3-4 órát látogattak 
meg vendégeink. Széles repertoárral mutatkoztunk be, 
segítve az együttműködést. 

Balogh Krisztián igh. 
 

Idegen nyelvi vers- és próza-
mondó verseny az Ady Endre 
Gimnáziumban
Hagyományinkhoz híven ebben az évben is megrendez-
tük vers- és prózamondó versenyünket mintegy ötven 
diák részvételével. A gimnáziumban tanított minden 
nyelven hallhattunk verseket illetve prózai műveket. 
Angolul, németül, franciául és olaszul hangzottak el a 
produkciók. Több olyan diák is volt, aki mindkét tanult 
nyelven adott elő egy-egy irodalmi művet. Élmény volt 
hallgatni a lelkiismeretesen felkészült versenyzők 
átéléssel előadott szavalatát.
Eredmények:
Német nyelv: 1. Bereczki Ádám
                        2. Fiziker Zsófia
                        3. Lippai Bence
Francia nyelv: 1. Horbász Emese
                          2. Bella Eliza
                          3. Boodhoo Noémi és Ürmössy Péter
Angol nyelv: 1. Murányi Lili
                       2. Bíró Márton
                       3. T. Kósik Viktória
Olasz nyelvből Lévai Lilla kapott oklevelet.

Szalai Bernadett ig.
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Feltalálók Napja a Telekiben

A Feltalálók Napja az a nap, melyen a feltalálók közreműködéseiről, munkásságáról emlékeznek meg. Többnyire 
egymástól eltérő módon, mélységben, stílusban, s akár más naptári napokon tartják meg a Feltalálók Napját az 
egyes országokban; sőt nem is minden országban emlékeznek meg ilyen módon a tudomány világában alkotó 
személyek tevékenységeiről.
A Feltalálók Napjának november 9-én történő ünneplése német nyelvterületről ered: az osztrák származású Hedy 

Lamarr színésznő és feltaláló születésének évfordulója ez a nap. Ennek megfelelően 
triviálisan Ausztriában, Németországban és Svájcban is minden év november 9-én 
tartják meg ezt a tudományos ünnepet.
A Telekiben mi is megemlékeztünk a Tudomány oltárán áldozó Személyek kimagasló 
tevékenységéről. A Feltalálók Napját a Telekiben több napon keresztül ünnepeltük, 
mert fontosnak tartjuk azt, hogy Mindenki érzékelje a Reáliák –például a Fizika –min-
dennapokban való alkalmazhatóságát, jelentőségét, és legfőképp szerethető
ségét, emberközeli mivoltát. 
A fentiek fényében 
• posztereket készítettünk néhány általunk választott feltaláló munkásságáról – 
a poszterek elkészítésében részt vettek: 9. osztályos fizika tagozatosok, 10. osztályos 
fizika tagozatosok,   teljes 11.D osztály néhány 11.B osztályos tanuló
• november 14-én, az osztályfőnöki órában megnéztünk egy feltalálókról szóló 

filmet, melynek címe: „Zsenik és riválisok: Edison vs. Tesla”; a filmnézéshez kutatási szemléletű fizikatanulási/taní-
tási kérdéssor is készült, amit a 80 részt vett diák kitöltött és leadott, majd fizikaórán megvitattuk a válaszokat.

Írta: Nagy Mária fizikatanár

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Fiatal tehetség KÖNYVBEMUTATÓja A ZUGLÓI CIVIL HÁZBAN

2018. november 19-én az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola végzős tanulója, Szabó Jennifer Vanessza 
alias Jenny Taylor írónő immár harmadik regényének bemutatóját tartotta a  Zuglói Civil Ház Irodalmi találkozások 
és könyvvásár című programja keretében.

A könyvei – „A sivatag virága”, „Levendulák földjén” és „Otthon” - sikert arattak a diákok és a tanárok körében. 
Kívánjuk, hogy szélesebb körben is megismerjék, elismerjék és megszeressék Jenny írásait.
       

Mestyanekné Kovács Eszter
       magyartanár
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A Jókai és a pályaorientációs nap képekben
Az idén második alkalommal rendeztük meg a pályaorientációs témanapot, melynek célja, hogy a gyerekek minél 
több foglalkozásba nyerjenek betekintést. Sikerrel zárult a nap, hiszen ez a különleges nap rengeteg élményt kínált 
a diákjaink számára. A képes beszámoló is erről tanúskodik.
Köszönjük a közreműködést alábbi vendégeinknek:
Dorogi Gabriella – riporter, Herczeg Zoltán – divatter-
vező, Gál Ferenc- igazgató, Teleki Blanka Gimnázium,
Lázár Péter – séf, Lengyel Rita divattervező – stylist,
Szabó Viola – informatikus, Bognár Péter – Nők Lapja 
Cafe (rovatvezető), Lódi Csaba- filmes, Szász Balázs 
Attila – játékfejlesztő, Őrhalmi Csaba – madarász,
Ács Tamás – Környezetvédelemi mérnök, Tölcséri Flóra
 – építészmérnök, Fekete András – Pest megyei külön-
leges mentő, kutyás önkéntese, valamint a Mentőszol-
gálat, a Katasztófavédelem, a Tűzoltóság, a Rendőrség 
munkatársai.     Bursits Mariann ig.
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Kerületi Matematikaverseny
December 5-én nyolcadik alkalommal szervezte meg a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium matematika munkaközössége a kerületi matematikaver-
senyt.
A versenyre a kerületi általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos 
diákjai kaptak meghívást.  Idén a XIII. kerületi általános iskolák mellett a 
XIV. kerületiből is. A rendezvényen összesen 14 iskola 62 diákja vett részt.
A matematika feladatok megoldása után az eredményhirdetésig a 
versenyzők fizika és kémia kísérletbemutatókon vettek részt.

                Kiss Gyöngyi ig.
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Karácsonyvárás a Gárdonyiban
Iskolánkban hagyományosan minden évben 
megünnepeljük a várakozással, apró titkokkal teli 
adventi időszak kezdetét.  Szorgos kis kezek készítik 
az édesanyjuknak, édesapjuknak, nagyszüleiknek 
szóló ajándékokat. Idén fényekkel díszítettük fel 
megújult udvarunkat. A 2. a osztály diákjai a félho-
mályban, gyertyákkal kezükben versekkel idézték 
meg a karácsonyt. Az iskola kórusa csilingelt, 

a 7. osztályos lányok fuvoláztak. Az ünnepi műsor végén sült 
almával és sült tökkel kedveskedtek 4. osztályos diákok a 
gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.

Katona Gabriella 
igazgató
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Szalagavató

„Tizenkettedikes lettem én, meglepetés e fejle-
mény…”- adták tudtunkra végzős diákjaink az 
Álmos Vezér Gimnázium szalagavató ünnepélyén, 
2018. november 24-én. Az impozáns rendezvényen 
elsőként dr. Puszter Bernadett Intézményvezető 
köszöntötte a maturandusokat, és a középiskolai 
tanulmányok befejezését jelentő érettségi vizsgáig 
útravaló gondolatokkal látta el őket. A végzős 
osztályok osztályfőnökei – Mestyanekné Kovács 
Eszter és Végh Emőke tanárnők – a tradícióknak 
megfelelően feltűzték ünneplőbe öltözött tanítvá-
nyaiknak a szalagot. A jelkép nemcsak a középisko-
lás éveket – 2015-2019 – fémjelző dátumot láttatja, 
hanem emléket állít a négy év feledhetetlen, vidám 
élményeinek, sikereinek, az „alma mater” bizton-
ságot adó környezetének. Ezt sugallták az osztályok 
humoros, kedves gondolatai, melyek az együtt 
töltött évekre tekintettek vissza Nagy Vanessza 
(12.a) és Niazi Hila (12.b) tolmácsolásában. A 
szalagtűzés utolsó mozzanataként a diákok egyesé-
vel, virággal kezükben köszöntötték osztályfőnökei-
ket. A megható pillanatok tükrözték, hogy a közép-
iskolás évek életünk meghatározó jelentőségű 
időszaka. Hagyományainkhoz híven mindkét 
végzős osztály az osztályközösséghez tartozás szim-
bólumaként, tánccal készült.
A bécsi keringők fennkölt hangulatot kölcsönöztek 
a bálnak, a látványos finálén a diákok táncra kérték 
büszke szüleiket, szeretteiket. Kollégáink, diákjaink 
és szüleik visszajelzése tükrében az est mindannyi-
unk számára felejthetetlen emlék maradt. 

       Végh Emőke
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XIII. kerületi Népda-
los Találkozó a Csa-
tában
2018. november 13-án délután a magyar és szlovák 
népdalkincs gyöngyszemeiből hallhatott egy különle-
gesen szép válogatást 7 iskola 92 tanulója, akik mind-
annyian a XIII. kerületi Népdalos Találkozón vettek 
részt igen nagy sikerrel. Felkészítő tanáraikat dicséri 
a gondos dalválogatás, a bátor kiállás és az autenti
kus megszólalás.

A Csata Utcai Általános Iskolában megrendezett 
versenyen Kertiné Molnár Stefánia zsűrielnök érté-
kelte a kiváló, szebbnél szebb produkciókat. Többsé-
gében ARANY minősítést értek el a szólisták és az 
énekegyüttesek. A zsűri döntése alapján a Pannónia 
Általános Iskola Vadvirág Énekegyüttese és Kojnok 
Lili szóló énekes, a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
tanulója képviseli kerületünket a fővárosi versenyen.
A nemzetiségi kategória győztese Gál Virág lett a 
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium tanulója valamint az intézmény 
Dúha-Szivárvány Énekegyüttese.

Formanek Annamária
  kerületi tantárgygondozó  kerületi tantárgygondozó
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Nyílt napok a Csanádiban
Ebben a tanévben 2018. november 20-án, és 21-én (kedden 
és szerdán) került sor a hagyományos intézményi nyílt 
napokra. A célunk az volt, hogy iskolánk épületét, az itt 
folyó pedagógiai munkát, a ránk jellemző barátságos 
légkört és a számunkra oly fontos családias hangulatot 
minél részletesebben bemutathassuk az érdeklődőknek. 
Szerencsére idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak ránk, 
hiszen mindkét nap csordultig telt az ebédlő, amely az intéz-
ményvezetői tájékoztatónak adott otthont. A sajátosságaink 
bemutatását követően lehetőség nyílt arra, hogy - egy 
előzetes regisztrációt követően- az érdeklődők a gyakorlat-
ban is meggyőződjenek mindarról, ami korábban szóban 
elhangzott, hiszen tanítási órákat lehetett megnézni 9.50 és 
12.20 óra között. 
A visszajelzések alapján a vendégeink jól érezték magukat 
nálunk, ezért  bízunk abban, hogy közülük sokan választják 
majd a Csanádi Sportiskolát középiskolájuknak.

Rabi Ferencné ig.
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Kicsinyek Koncertje a Fischer Annie Zeneiskolában
A Zeneiskola bérleti hangversenysorozatának második 
estjén, december 3-án a „kicsinyek”, vagyis az egy-két éve 
hangszert tanulók mutatták be tudásukat. A színes, 
vidám, ugyanakkor színvonalas produkciókat figyelmesen 
hallgatta a nagyszámú közönség, akik között sok volt a 
gyermek. A hangverseny után a zeneiskolás tanulók 
koncertbérletükre pecsétet kaptak. Még három pecsétet 
kell összegyűjteni a tanévben az „Ifjú koncertlátogató” díj 
elnyeréséhez! 

Fekete Anita 

Kódolás órája a Gyengén-
látók Általános Iskolájá-
ban

A Microsoft és a Digitális Tudásért Alapítvány szakembe-
rei idén a Gyengénlátók Általános Iskolájába költöztették 
be a nemzetközi kezdeményezést. A Microsoft közlése 
szerin itt 22 számítógép segítségével iskolánk felső tago-
zatos diákjainak tanították meg a programozás alapjait a 
Digitális Tudásért Alapítvány oktatói és az informatikai 
vállalat önkéntese. A programban a code.org és a KODU 
fejlesztői programjait használták, amelyekkel a látásuk-
ban korlátozott fiatalok is tudnak kódolni, egyszerűbb 
alkalmazásokat fejleszteni.  Mi több, IT-tudásuk elmélyí-
tésével a későbbiekben akár informatikai munkát végez-
zenek, így keresett és jól jövedelmező szakmájuk, állásuk 
legyen, miután elvégzik az iskolát.

„A kódolás kreatív feladat. Miközben jobbá, gazdagabbá 
teszi a világot a gyengénlátó fiatalok kreativitása, az 
informatikai tudás komoly esélyt ad nekik egy gazda-
gabb, teljesebb életre” – mondta Csanak Gabriella, a 
Microsoft Magyarország marketing- és operatív igazga-
tója.

„Örülünk, hogy a gyengénlátó fiatalokat is bevezethetjük 
az élményalapú programozásba, hiszen a logikus, algorit-
mikus gondolkodás elsajátítása későbbi, felnőttkori 
esélyeiket is növeli a munka világában.” – tette hozzá 
Breuer Anita, a Digitális Tudásért Alapítvány alapítója.
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Országos általános iskolai német nyelvű vers- 
és prózamondó verseny a Hajósban

2018. december 4-én 13:00 órakor 15 iskola 40 versenyzője gyűlt össze kísérőikkel és tanáraikkal a Zuglói Hajós 
Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermében, hogy a házigazdákkal együtt megnyissa-
nak egy kellemes hangulatú német irodalmi vers-és prózamondó délutánt. Az iskola a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület 
általános iskolai szekciójával közösen immár 14. alkalommal rendezte meg az országos német nyelvi vers- és próza-
mondó versenyt a két tanítási nyelvű és nemzetiségi általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói számára.  A megméret-
tetést idén 8 budapesti és 7 vidéki iskola vállalta.
A vendégeket elsőként Molnár Márta intézményvezető, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület általános iskolai német szek-
ciójának vezetője, majd Horváth Gábor, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület elnöke köszöntötte. A megnyitó műsorban 
Csaba Lilla prózaelőadása hangzott el német nyelven, Egyed Hilda fuvolázott, majd a 2.b osztályos tanulók német 
nyelvű, karácsonyi hangulatú dalát és táncát tekintette meg a közönség. A verseny menetét és a zsűri értékelési 
szempontjait Juhászné Bóka Szilvia intézményvezető-helyettes ismertette a résztvevőkkel.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ két intézménye szerepelt a megmérettetésen.
Intézményünkből 5-6. osztály vers kategória II. hely: Hornyák Zsófia, 5-6. osztály próza kategória V. hely: Tóth Ágnes, 
7-8. osztály vers kategória I. hely: Maróti Anna. A Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskolából 7-8. osztály 
próza kategória V. hely: Gróf Laura Fanni
Szeretettel gratulálunk minden résztvevőnek és a felkészítő tanáraiknak!

Juhászné Bóka Szilvia 
intézményvezető-helyettes

Bólyai Matematikai Csapatverseny
Nagy izgalommal várta a Hegedüs Géza Általános skola 3.a és 4. b 
osztály csapata a Bólyai Matematikai Verseny eredményhirdetését. 
Vajon a hat helyezés közül melyiket értük el? Az izgalom csak fokozó-
dott, amikor már tudtuk, bent vagyunk a legjobb háromban.
A végeredmény a következő lett:
III. hely: 3. a  „Számos négyes” csapata 
(Bartha Laura, Kudomrák Lili, Szabados Anita, Tóth Ilona Csenge,
Felkészítő pedagógus: Szabó Emese)
II. hely:  4. b  „ MI” csapata
( Berecz Gábor, Hárs Mátyás, Kiss Zsófia, Pap Emőke,
Felkészítő pedagógus: Pozsgai Andrea)
Gratulálunk a csapattagoknak és a felkészítő pedagógusoknak is!

Tímárné Sárosi Katalin ig.
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Tárva Vár szakmai program
A már hagyományos Tárva Vár eseménnyel zárult december 1-jén – kapcsolódva a fogyatékos emberek világnapjá-
hoz –, a Mozgásjavító Intézmény fennállásának 115. évfordulójára rendezett eseménysorozat. 
A nyitó pillanatokat a MexDance és a Gustave Eiffel Francia Iskola növendékeinek tánca tette felejthetetlenné. 
A hivatalos program dr. Házlinger György tankerületi igazgató úr köszöntő szavaival kezdődött. Színvonalas, színes 
előadásokkal, nyílt órákkal, neves előadókkal és pódiumbeszélgetéssel – Lányiné dr. Engelmayer Ágnes, Suhajda 
Péter, Kőpatakiné Mészáros Mária, dr. Márkus Eszter, Lénárt Zoltán, Dr. Benczúr Miklósné, Dr. Bernolák Béláné, 
Fleischer Sára, Pánczél János részvételével – járhattuk végig a 115 éves intézmény alapításának történetét, szakmai 
múltját, jelenét, tervezett jövőjét. 
                  Nagyné Fatalin Andrea 
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Fecskehivogató   a XIII. kerü-
leti Hermanban
November 14-én a szerdai Fecskehívogató programun-
kon 64 család vett részt. A mostani első évfolyamos 
tanulóink énekkel és versekkel várták a regisztráció és 
lepakolás után az óvodásokat. Sokan bátran, nyíltan és 
óriási örömmel léptek be iskolánk kapuján, míg akadt 
olyan gyermek, aki félénk szótlansággal követte a szüle-
it.
Négy helyszínen vártuk a lurkókat kézműves foglalkozás-
sal. Készítettek madárijesztőt fapálcákból, rafiából és 
újrahasznosított kartonlapokból. Kirigami technikával 
állatmaszkokat és mesehősök maszkját készítették el. A 
krumplinyomdázás elvarázsolta a gyerekeket, a színek, a 
festék, a kézzel való manipulálás lelkesen repítette végig 
őket a feladaton. A papír sündisznó hajtogatásnál sokan 
boldogan alkalmazták a legyezőhajtogatás egyszerű 
technikáját. Pláne, mikor kiderült, hogy milyen gyorsan 
tud ez a darab papír mese sünivé válni.
Az ötödik helyszínen „sárgarépabusszal” elindultunk 
Leves városba, ahol megtaláltuk a Ritmus-, a Mondóka 
teret. Megmutattuk a gyerekeknek, hogy egyszerű 
otthoni dolgokból milyen könnyű zeneeszközöket készí-
teni, és ezekből hogyan tudunk ritmust előcsalni. Persze 
ki is próbáltuk, hogy ez mennyire szórakoztató mulatság. 
Aki megpihenni vágyott a sok érdekesség után, az meleg 
teával, gyümölccsel és keksszel pihenhette ki a fáradal-
makat.
                          Ágni Dóra ig.

A Hunyadi János Ének- Zenei, Nyelvi 
Általános Iskola  „Ünnepváró” hang-
versenye a Szent István Zeneházban
A nagy érdeklődés miatt két részletben, - 16 órától az 
alsó tagozatosok, 18 órától a felső tagozatosok – mutat-
hatták be, a szó igazi értelmében „Ünnepváró” műsoru-
kat a zsúfolásig megtelt hangversenyteremben.
Az alsósok rendezvényén gyertyás tánc, Lucázás, mese-
játék, néptánc, hangszeres szólisták, kórusok örvendez
tették meg a hallgatóságot.

A felsősök hasonlóképpen ünnepet varázsoltak orgona-
kíséretes adventi énekekkel, verssel, kiváló hangszeres 
szólistákkal, kórusokkal és a Véndiák kórussal, a 7-8. 
osztályosok vegyes- és leánykarával. A koncert végén 
együtt énekelt a 140 tagú egyesített kórus és a közön
ség. 
A két műsorban összesen 230 tanuló szerepelt a kis el-
sőstől a nyolcadikosig. Felkészítő tanáraikkal együtt sok 
munkával készültek erre a gyönyörű délutánra. Igyeke-
zetüket siker koronázta, melyet a népes közönség szűnni 
nem akaró vastapssal és számtalan köszönő szóval jutal-
mazott.
Az alkalomhoz Visky András szavai illenek a legjobban:
„Szállj alá, jöjj közénk karácsonyi angyal,
Dúdolom énekem ünnepváró hanggal.”

 Igaliné Büttner Hedvig és Kohlmann Márta, 
az iskola ének-zene tanárai és karvezetői
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Dráma Tehetségkör  Ildi nénivel 
és Anikó nénivel a Móra Ferenc 
Általános Iskolában
A Mórában 12 tehetségkör működik. Az egyik kör a 
dráma, ahol Katona Viktória 3. -os tanuló írt egy 
sárkánymesét (A sárkány, akinek nincs anyukája 
címmel) és saját bábokat is készített hozzá. A színjátszó 
körön tananyagtól függetlenül végeznek improvizációs 
gyakorlatokat, dramatizálást, kreativitást fejlesztő 
feladatokat.
A drámapedagógia élményszerző, átélhető a „tan-
anyag”, a gyermekek játszva tanulnak. Részeseivé 
válnak az ismeretek befogadásának, nem passzív 
szereplői a szakkörnek, hanem alkotói, szerzői is, az ő 

meglévő tudásuk, átélt élményeik a garancia erre. A 
foglalkozások legfontosabb értéke a légkörében, 
játékos hangulatában rejlik.

Katona Viktória 3.a osztályos kisdiák, sárkányos mesét 
írt és saját maga készített hozzá bábszereplőket

Írta és fotók: Győrfi Judit könyvtárostanár
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Családok éve rendezvénysorozat egy állomása a 
Mezőben!
2019. november 16-án a Magyar Vöröskereszt és a Család, Esélyte-
remtő Önkéntes Ház (CSEÖH) felkérésére családi vetélkedőt rendez-
tünk intézményünkben. A játékon 10 családunk, 5 fővel, 3 generáció 
képviselőjével vett részt.  A vetélkedőn 10 szellemi és ügyességi 
feladatot kellett megoldani. 5 fős zsűri felügyelte a játék tisztaságát - 
Mostafáné Gombár Erzsébet intézményvezető, Erdélyi Tamás a 
CSEÖH vezetője, Dr. Jóvány Attila a szülői szervezet tagja, Németh 
Ágnes az IDÖK vezető tanára és Hegedűs Csaba játékmester. A vetél-
kedő különleges élményt nyújtott, nagyon jó hangulatban zajlott. 
Értékes nyereményben részesült minden család, de a legnagyobb 
jutalom az együtt töltött minőségi idő, a játék, nevetés volt.  Az első 
helyezett család részt vesz a budapesti döntőn, melyet 2019. január-
jában előreláthatólag szintén intézményünk rendez.

Popp Judit szervező
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Idén 158 alkotás érkezett hozzánk  17 óvodából, ismét nagyon nehéz 
dolga volt a zsűrinek, iskolánk művészpedagógusainak. Az alkotáso-
kat sokféle szempont szerint pontoztuk. Természetesen számított a 
kompozíció, a színhasználat, a technikai megoldásokban való jártas-
ság, de az egyéni kifejezőerő, ami a gyerekrajzokat egyedivé, megis-
mételhetetlenné teszi az őszinte megoldásaival most  is a legtöbbet
 értek.

A megnyitó ünnepségen a díjazottak ajándékait Pécsi Diána képvi-
selőasszony, Losonczi Julianna, iskolánk igazgatóasszonya és 
Mogyorósi Attila, a Közép-Pesti Tankerületi Központ szakmai veze-
tője adta át. Az értékes ajándékokat köszönjük Zugló Önkormány-
zatának.

Losonczi Julianna ig.

mételhetetlenné teszi az őszinte megoldásaival most  is a legtöbbet
 értek.
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MexFeszt Művészeti Fesztivál
Idén is megrendezésre került a Mozgásjavító Általános Iskolában a 
témahét, mely egy igazi művészeti fesztivállá varázsolta az iskolát - 
nem véletlenül neveztük el MexFeszt-nek. Egész héten tartalmas 
programokon vehettek részt az alsó tagozatos gyerekek: volt zene, 
tánc, bábozás, mese, festészet és film. Vidám és kreatív hangulatú 
hetet tudhatunk magunk mögött, de most már beszéljenek a képek…
    Szervezők: Hajas Eszter és Selényi Judit 

Bolondos cirkusz – 
Óvodás rajzpályázat 

a Munkácsyban

A 2018/19-es tanév óvodás rajzpályázat 
eredményhirdetésére és kiállítás meg-

nyitójára ismét sokan ellátogattak iskolánkba, melynek címe „Bolondos cirkusz” volt. Mint ahogyan a korábbi évek-
ben is, fontos volt számunkra, hogy olyan témát válasszunk a gyerekeknek, mely közel áll hozzájuk és a téma feldol-
gozása során a fantázia világukat kreatív módon tudják elénk tárni. Az ünnepséget iskolánk színjátszó körének, a 
Limonádé zenés színpadnak a produkciója nyitotta meg.
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Capoeira
A Szent István Gimnázium tanulóit és tanárait október 12-én egy 
látványos capoeira bemutatóra invitáltuk a gimnázium tornacsar-
nokába. A Dél-Amerikából származó capoeira, mint egyfajta látvá-
nyos és különleges harcművészet, az utóbbi időben már Magyar-
országon is egyre ismertebbé és elterjedtebbé vált. A mostani 
produkció alatt diákjaink megismerkedhettek a capoeira harcmű-
vészeti kultúrájával, ízelítőt kaptak akrobatikus elemeiből, hangu-
latos zenei világából, megtekinthették, kipróbálhatták sportág 
különleges hangszereit is.
Fotók: Forrás Péter, Antók Zsófia 

Magyar Zsolt
intézményvezető-helyettes

BISEL verseny
Veres Alexandra a Teleki 11.D osztályos tanu-
lójának beszámolója: 
Látogatás a Caprera pataknál.

"Egy novemberi szombaton, a Gyerekkuckó 
Óvoda gyerekei részt vettek hangulatos prog-
ramokon, amit segítettek a Sashalmi Tanoda 
tanulói megszervezni. Megismerkedhettek a 
patakban élő állatokkal. A Bisel módszer 
alapján megmutattuk nekik azokat az élőlé-
nyeket, amik a vízben élnek. Ezzel sikeresen 
felkeltettük a figyelmüket, és utána ők is nagy 
lelkesedéssel fogtak makrogerincteleneket. A 
mérés is bizonyítja, hogy ez a patak az egyik 
legtisztább kisvízfolyás Budapesten, amit 
nagyon kevesen ismernek.
Egyik jellegzetes állata a Caprera pataknak a 
tegzes. A délután folyamán készíthettek egy 
saját tegzest az óvodások, amit büszkén 
vittek haza díszesebbnél díszesebben. Míg a 
gyerekek kézműveskedtek, addig a szülők 
részt vettek egy kvízen. A nap végén minden-
ki új ismeretekkel gazdagodott és boldogan 
mentek haza. Pár héttel a program előtt mi 

is végeztünk 
vizsgálatokat a 
patak lentebbi 
szakaszán. Ez a 
rész a Szilas-
patakkal való 
t a l á l k o z á s a 
előtt van. Itt 
már kevésbe 
tiszta, mivel ke-
rül bele sze-
mét, de még 
mindig élnek 
benne olyan 

állatok, amiknek tiszta víz kell a megélhetés-
hez. A Caprera patak összesen 2 km hosszú, 
ami rengeteg védett fajnak ad otthont.
Ezekkel a vizsgálatokkal jobban megismer-
hettük a környezetünket, illetve egy kiváló 
csapatépítő feladat volt."

Erdősi Boglárka, Nyitrai László, Tóth Bálint és 
Veres Alexandra 11. D osztályos tanulók vesz
nek részt a Bisel versenyben.

„Empátia-nap” a Váci Mihály Kollégiumban

A Váci Mihály Kollégiumban immár 20. alkalommal lett megren-
dezve és megszervezve az „Empátia-nap”, amely során a fogya-
tékkal élők világát ismerhetik meg a nem fogyatékkal élők, beszél-
gethetnek a felmerülő kérdésekről, kipróbálhatják nehéz helyze-
teiket. Ez idén is így volt, 3 helyszínen került a délutáni program 
megrendezésre, külön az egyes fogyatékosság-típusok, hallás,- 
látás,- és mozgássérült diákok kalauzolásával. Visszajelzések alap-
ján megérintette a tanulókat a program, nem is gondolták milyen 
nehéz lehet az élet fogyatékossággal. De nem ez volt az üzenet, 
hanem az, hogy úgy is meg lehet találni az élet szépségeit és 
egyéni céljainkat. A rendezvényen 30 pedagógus vett részt 15 

i n t é z m é n y b ő l , 
legtöbbjük diákokat 
is hozott. Bár ez bizo-
nyítottan nagyszerű 
programunk, meg-
tisztelve érezzük 
magunkat.

Debreczeni Zsuzsanna
intézményvezető
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Áldott, békés ünnepet kívánunk 
minden kedves Olvasónknak!

271149 Budapest, Mogyoródi út 21. Tel: +36 (1) 896-0778

Lehetséges tehetségek
A Pannónia kollégistái egy budapesti ének-zenei tehetségku-
tató versenyen vettek részt. Az eseményt a Vécsey Kollégium 
szervezte, már tizennégy éve biztosítják a helyszínt és a lehe-
tőséget, hogy Budapest tehetségei megmutassák színes 
személyiségüket és azt, mi rejlik bennük.
A zsűri elnöke: Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc- díjas énekes, 
előadóművész. Minden évben fantasztikus művészeket hoz 
magával, akik értékelik a produkciókat. A verseny két napos 
volt, a második nap programja: a gálaműsor, eredményhirde-
tés, és az örömzenélés, amin neves művészek is meglepték a 
diákokat és a közönséget egy-egy produkcióval.

Diákjainkat, tehetségeinket a versenyre felkészítette, segítette és elkísérte: 
Pataki Beáta tanárnő.

Eredmények:
Berkes Marcell zongora: 1. helyezés
Nagy Szilárd zongora: 2. helyezés
Vajda Zoltán ének, opera: 2. helyezés
Vastag Sára ének, opera különdíj
Puskás Ádám népdal: oklevél

Fantasztikus élményekkel, eredményekkel lettünk gazdagabbak. Köszönjük!

         Szerző: Pataki Beáta tanárnő

Nem adom fel! – Felelős iskola 
program
2018.11.10-én, szombaton a XIII. Kerületi Számítástechnikai 
Általános Iskolában Felelős iskola programot szerveztünk a 
XIII. kerületi Önkormányzat segítségével. A felső tagozaton 
minden osztálynak rendkívüli, szemléletformáló osztályfő-
nöki órát tartottunk, külső szakértők bevonásával. A „Nem 
adom fel!” Alapítványtól ellátogatott hozzánk hallássérült , 
mozgássérült, autizmussal élő, értelmi fogyatékkal élő és 
látássérült tapasztalati szakértő is. A játékos program célja az 
volt, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a fogyatékos embe-
rek értékeire. Volt kerekesszék összeszerelő verseny, tanul-
tunk jelnyelven, és beszélgettünk az el Camino élményeiről, 
amit kerekesszékkel tett meg egyik vendégünk. 2 csoport az 
ülő röplabda és a csörgőlabda szabályaival ismerkedett meg, 
majd játszhattak egy mérkőzést is. A sérült emberekkel 
megélt közös élmény hatására tanulóink jobban megismer-
hették a fogyatékkal élők mindennapjait. A személyes talál-
kozás segített a gyerekeknek, hogy jobban elfogadják a 
fogyatékkal élőket, érzékenyebbé váljanak mások problé-
máira. Mindez hozzásegíti őket, hogy felelős állampolgárrá 
válhassanak. 

Kárpátiné Barna Henriette


