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Gyermeknap a 
Gellért-hegyen
Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 2. a 
osztályának tanulóit egész éves szorgalmas munkájuk 
jutalmául, és egyben a közelgő gyermeknap alkalmá-
ból, egész napos kirándulással leptük meg. A gyönyörű 
napsütésben kicsit elfáradva értünk fel a Gellért-hegy 
tetejére, ahol megcsodáltuk a panorá-
mát. 

Ezután a Szabadság szobornál és a Citadellánál néhány 
érdekességet meséltünk el a gyerekeknek, majd egy 
nagy �sztásra érve elfogyaszto�uk a jól megérdemelt 
ebédünket. A nap további része a játékról szólt, ugyan-
is lesétáltunk a félúton elhelyezkedő, és nemrégiben 
felújíto� fantasz�kus  csúszdaparkba, ahol megállás 
nélkül, két órán keresztül önfeledt játék kezdődö�. A 
gyerekek örömére nemcsak féltve figyeltük őket, 
hanem néhány csúszdát mi is kipróbáltunk. Nehéz volt 
a hazaindulás, de megbeszéltük, hogy ide jövőre is 
eljövünk.

                                                 
Dudás Melinda, Kékesi Erika

Gyermeknap a Nemzeti 
Színházban
A Gárdonyi Géza Általános Iskola 4.b osztályos tanu-
lói Gyermeknap alkalmából egy varázslatos kirándulá-
son vehe�ek részt. Az élményeinkről Virág Ingrid 4.b 
osztályos tanuló készíte�e az összefoglalást. 
Az osztályommal 2019. május 24-én meglepetés prog-
ramon ve�ünk részt. Mindannyian nagyon izgultunk, 
kíváncsian vártuk, mi fog történni. A 2-es villamossal 
utaztunk el az esemény helyszínére, a Nemze� Szín-
házhoz. Amikor beléptünk az épületbe, egy kedves 
hölgy már várt ránk, kiderült, hogy ő fog körbevezetni 
minket, bejárhatjuk a színház összes zegzugát. A 
színházterembe ve�ük az irányt, ahol megtudtuk, 
hogy a gyönyörű csillár harmincezer darab apró 
kristályból áll, és azt is, hogy a színpad tud forogni. 
Kiderült, hogy felmehetünk a színpadra, ahol a János 
vitéz című darab mesés díszleteibe botlo�unk – amit 
később meg is néztünk -, kipróbálha�uk a beépíte� 
emelkedést és süllyedést, bementünk a takarásba, 
ahol lá�uk a színészek jelmezeit, valamint más előadá-
sok kellékeit. Ezután még rengeteg érdekes hely várt 
ránk, köztük az a ruhatár, ahol féltve őrzö� jelmezek 
vannak, mert az a színész, aki hordta, vagy az a 
ruhatervező, aki megálmodta őket, már nincs köztünk. 
Sok színész ruháit lá�uk, többek közö� Mezei Mariét. 
Azután ellátoga�unk egy olyan helyre, ahol még előt-
tünk egy csoport sem járt, csak a színház dolgozói. Ez 
a színház legmagasabb pontja, ahonnan lelátha�unk a 
nézőtérre, miközben ala�unk lógo� az óriási csillár. 
Innen a szempillák mögé mentünk. Erről a helyről 
világítják meg a világosítók a darabot, de amikor nincs 
előadás, akkor szempillára hasonlító tárgyakkal takar-
ják le a helyiséget, hogy ne legyenek láthatóak a 
reflektorok. Ekkorra már egyre jobban izgultunk, mert 
tudtuk, hogy hamarosan kezdődik a színdarab. 
Lementünk a ruhatárhoz, elköszöntünk a vezetőnktől, 
és elfoglaltuk a nézőtéren a helyünket. Az előadás 
varázslatosan sikerült, a látványvilág magával ragado� 
minket, főleg az a rész, amikor Tündérország kapujá-
ban álltak a színészek, mert úgy éreztük, mintha az 
űrben lebegnénk. A tapsrend ala� beosontunk egy kis 
folyosóra, ahol csendben kelle� várnunk. Amikor a 
taps befejeződö�, felszaladtunk a színpadra, és készí-
te�ünk a darab összes színészével egy csoportképet.
Felejthetetlen, különleges és bámulatos napot töltöt-
tünk a színházban, amelyet osztálytársaink szülei szer-
vezésének köszönhetünk.  Igazi, szuper meglepetés!

Katona Gabriella igazgató
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Gyereknapi ajándék
A zuglói Móra Ferenc Általános Iskola alsós diákjai 
szavazatai alapján a tanárokból és egy szülőből álló 
lelkes csapat udvari játékokat feste�ek az aszfaltra. A 
síkidom memoria játéktól kezdve a twisteren át, a 
célbadobós, akadálypályás, iránygyakorlós játékokat 
szívesen használják a gyerekek. Nem csak szünetben, 
de a tanórákon is jól használhatóak.

Némethné Korom Edit

Gyereknap a Munkácsyban
Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben egy 
nagy kiemelt rendezvénnyel megnyitjuk az intézmény 
kapuit a szülők, barátok, támogatók elő� és közös 
programokra, szórakozásra várunk minden érdeklő-
dőt a Munkácsyba. Rendeztünk már jubileumi Mun-
kácsy-estet, Egészségnapot, Művészetek éjszakáját, 
idén pedig a Gyereknap le� a tanév egyik legjobban 
várt eseménye.
A délelő� folyamán a búcsúzó nyolcadik évfolyam 
megrendezte a hagyományos akadályversenyt a 
felsősöknek a Városligetben, az alsósok pedig az 
iskola sportudvarán mérték össze gyorsaságukat, 
ügyességüket különféle sorversenyeken.
A délutánt iskolánk mazsore� és twirling egyesülete, 
az Illusion nyito�a meg, majd diákjaink táncprodukci-
ója következe�. Az alsósokkal, és sok-sok zenével 
végig élhe�ünk egy napot az iskolában, a felsősök 
pedig a Malév szárnyain repülve, a nyolcadikos légi-

kisasszonyok irányításával bebarangolták a világot, s 
közben nemzetek jellegzetes zenéire táncoltak. A 
műsort régi idők klasszikus tornája és ugróbemutató 
zárta.
Az este folyamán mindenki talált magának szórako-
zást, volt mászófal, ügyességi játékok, aszfaltrajzver-
seny, művésze� aukció, osztály karaoke, a művészta-
nárok folyamatosan arcfestéseket készíte�ek, renge-
teg értékes és „hasznos” dolog talált gazdára a tombo-
lán.
A Gyereknap csúcspontja az Animal Cannibals együt-
tes ”minikoncertje” és a tűzijáték volt.
Fárasztó, de élményekben gazdag napot töltö�ünk 
együ�, szülők, gyerekek, tanárok.

Pelyva Judit
igazgatóhelye�es

Gyereknap a Széchenyiben

Május 24-én a gyereknap alkalmából elmentünk az 
osztállyal a Nagy Sportágválasztóra. Nagyon izgultunk, 
hogy esni fog-e az eső, mert akkor meghiúsult volna a 
tervünk. De nem ese�!!!
Mivel már nem először voltunk i�, célirányosan men-
tünk a minket legjobban érdeklő sportbemutatókhoz. 
Meglepetés is várt ránk, mert új helyszíneket is meg-
nyito�ak. A sötét barlang nagyon ijesztő volt, de 
természetesen ezt tetsze� a legjobban mindenkinek. 
A nap fénypontja az volt, amikor megpillanto�uk Kiss 
Gergely olimpiai bajnokot, aki nagyon kedves, közvet-
len volt mindenkivel. Nagyon sok sportágat kipróbál-
tunk. Mindenki elfáradt, még azok is, akiknek nem 
lételemük a sport. Az iskolába visszaérve eleredt az 
eső. Akkor már mindegy volt. Nagyon jó volt ez a nap, 
igazán jól szórakoztunk.

7. a osztályos tanulók
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A Zuglói Aranyos Drámások sike-
rei a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Fesztivál 
fővárosi és regionális fordulóján
A Mesés Vajdahunyadvár Gyermekszínjátszók Orszá-
gos Találkozójának 2017-es megszűnése óta Zuglóban 
sajnos nincs lehetőség színjátszó versenyen való rész-
vételre. Ezért iskolánk színjáték szakos diákjai számára 
egyedüli megmére�etési lehetőséget a nagy múltú, 
immáron 28. éve megrendezésre kerülő Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesz-
�vál jelen�, amelyen idén már harmadik alkalommal 
ve�ek részt a drámások Csikós Ildikó drámatanár 
vezetésével.

A fővárosi forduló egyik helyszíne a 17. kerüle� Vigyá-
zó Sándor Művelődési Központ volt, amelynek irigy-
lésre méltó színháztermében folyt a verseny 2019. 
április 28-án. (Míg a 17. kerületben 5 színházterem-
mel rendelkező művelődési ház van, Zuglóban a 
színjáték tanszak nagy bánatára és versenyhátrányára 
sajnos nincs olyan színházterem, ahol színpadi körül-
mények közö� léphetnek fel vagy próbálhatnának.)

A színjátszó tanszakunk idén is 3 csopor�al képvisel-
te�e magát ezen a versenyen, közel 40 gyerek részvé-
telével. 

A harmadikos csoport A császár új ruhája c. mozgásszín-
házi előadással lépe� fel, a negyedikesek Lázár Ervin 
Hapci király c. novellájából készíte� darabot adták elő, 
a felsős drámások szintén egy Lázár Ervin novellából 
készült, A költői verseny c. jelenetben 
bizonyíto�ák ügyességüket. 

A harmadikos és felsős csoport ezüst minősítést kapo�, 
valamint egy felsős tanuló, Molnár Bence színészi 
különdíjat. A negyedikes drámacsoport arany minősí-
tést szerze�, és ezzel továbbjuto� az egy hé�el későbbi 
regionális fordulóra is, amit a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központban rendeztek meg május 3-án. Ezen a 
regionális versenyen is nagy sikerrel szerepelt a negye-
dikes drámás csoport, de az országos fordulóra nem 
sikerült továbbjutnunk. Bízunk benne, jövőre már mi is 
o� képviselhetjük a kerületünket és az intézményün-
ket!

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi intézményvezető

Lázár Ervin Program a 
Zuglói Hajósban

Május 10-én a 7.b osztállyal a Lázár Ervin Program 
keretében megtekinte�ük a Pes� Magyar Színházban 
SunCity- Holnap Tali! c. musicalt. A program évente 
egyszer lehetőséget biztosít minden tanulónak egy 
színházi előadáson való ingyenes részvételre. A gyere-
kek nagyon élvezték az előadást, mivel a popmusical 
kimondo�an e korosztályt célozta meg, a �zenévese-
ket megszólító s�lusban őket érintő témákat vete� 
fel. A roman�kus történetet látványos zenés-táncos 
produkciók fűszerezték, amelyek folyamatosan fenn-
tarto�ák a figyelmet. A könnyed kikapcsolódást 
nyújtó produkciót tartalmas és igényes programnak 
ítélték meg a tanulók. Vargáné Stefán Erika osztályfőnök
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A Liszt Ferenc Gyermekkar 
szereplése a Bárdos Zenei 
Hetek koncertsorozatban 
A XIV. Kerüle� Liszt Ferenc Általános Iskola 2019. 
május 9-én nagy sikerrel szerepelt műsorával a Bárdos 
Zenei Hetek keretében rendeze� Éneklő 
I�úság Diszhangversenyen. 
Ez a nagyszabású zenei sorozat 1977-ben indult Soly-
máron „Solymári Zenei Hetek” címmel. 
Az évenként megrendeze� országos és nemzetközi 
szintű kórusfesz�vál szervezője a Bárdos Lajos Társa-
ság Alapítványa, Kempelen Tünde karnagy irányítása 
ala�.  A Bárdos Zenei Hetek keretében szerveze� 
hangversenysorozat egyik koncertje volt az Éneklő 
I�úság Diszhangverseny, melyen a Liszt Ferenc Gyer-
mekkaron kívül még három kórus szerepelt: a Váci 
Székesegyház Kórusiskola Adoremus Kicsinyek 
Kórusa, a József A�la Nyelvoktató és Nemze�ségi 

Általános Iskola „Tavaszi Hangok Kórusa”-  és a Pannó-
nia Sacra Katolikus Általános Iskola Kórusa.  A hang-
verseny Ciszterci Szent Imre Gimnázium pa�nás Dísz-
termében került megrendezésre. 
A Liszt Ferenc Gyermekkar műsorában Bárdos Lajos 
kánonok melle� Maros Rudolf Háros felől, Bartók 
Béla Ne menjl, és Kodály Zoltán Vejnemőjnen muzsi-
kál című művét énekelte a hangversenyen. 
A gyermekkar, mint minden évben, most is  nagy 
lelkesedéssel és örömmel ve� részt ezen a koncerten, 
és ve�e át a hangverseny  Díszoklevelét. 
        
 Kovács Katalin 

tanár, 
karvezető
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Színelőadás
Május 9-én, immár harmadik alkalommal került sor a 
Zuglói Herman O�ó Tudásközpont SZÍN-ját-SZÓ előa-
dására. A Twist Olivért adtuk elő teltházas közönség 
elő�. Egész éves munkánk végén a gyermekek, a taná-
rok, a szülők és a rokonok számára is ez az este egy 
ÜNNEP. 

A gyermekek számára sikerélményt nyújt, megtapasz-
talják az egymásra figyelés, az együ�működés 
örömét, mind e melle� fejlődik a krea�vitásuk, a kom-
munikációs képességük, a koncentrációjuk. Idén 
először a dalokat is élőben adták elő. Reméljük a 
nézők egy igazi színházi élménnyel gazdagodtak! 
Az este spontán öröménekléssel zárult. Talán minden-
ki boldogabban távozo�, mint ahogy megérkeze�! 

Hoffman Zsuzsanna

Hunyadisok a népdaléneklési 
versenyen
A „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny 
kerüle� és fővárosi fordulójából továbbjutva a május 
18-án rendeze� országos döntő népes és nagyon erős 
mezőnyében KIEMELT ARANY minősítést ért el a „HU-
NYADIS HUSZÁROK” énekegyü�es. 

A 8 fős csoport tagjai az 5.a osztály tanulói: Fazekas 
Bence, Fekete Ákos, Jandó Benedek, Koncz Tamás, 
Lovastyik Péter, Székely Vince, Tö�ös Brúnó, Vadas 
János Bendegúz.
Gratulálunk az együ�esnek és vezetőjüknek, Igaliné 
Bü�ner Hedvig tanárnőnek!

Schneider Ildikó igazgató
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„Regősök húrján…”
Június 1-jén lezajlo� a nagy hagyományú „Regösök 
húrján…” vers- és prózamondó verseny és a „Táltos 
világ” népmese és népballada találkozó országos dön-
tője, gálája. 
A versenyre a TEMI Fővárosi Művelődési Házában 
került sor. Budapestre az ország különböző városaiból 
érkeze� több generáció a megmére�etésre.

A Mozgásjavító Iskolából a terüle� elődöntőről Csike 
Boglárka 5.a osztályos diákunk juto� tovább az orszá-
gos megmére�etésre. Bogit bronz oklevéllel jutalmaz-
ták ezen a magas színvonalú találkozón, nagyon büsz-
kék vagyunk rá!

Kaposvári Katalin 
gyógypedagógus, 

felkészítő tanár

Sütiből udvart!

Az idei tanévben 2. alkalommal rendeztek a szülők 
süteményvásárt a Hermanban. A szülői kezdeménye-
zés már első alkalommal is nagy sikert arato�, ez 
május 31-én, pénteken sem volt másképpen.
Délután 13 órakor már érezni lehete� a frissen sütö� 
és feldíszíte� sütemények ínycsiklandó illatát az iskola 
folyosóján. A szülők ekkor kezdték az asztalokat elhe-
lyezni a földszin� folyosó erre az alkalomra kijelölt 
területére. A gyerekek segíte�ek abroszt teríteni, 
gumikesztyűt húzva mindenki lelkesen rendezge�e a 
saját standját. Két órára minden elkészült, s mi min-
dent lehete� vásárolni? Házi isler, kókuszgolyó, 
mosolygó raffaelló, meggyes pite, muffin, meleg, - 
illatos pogácsa, virslis hasé, sportszelet, hókifli, kókusz 
fenyő, meggykrémes-csokoládé kocka, fánk és még 
több ízletes csoda hívoga�a az éhes és ínyenc vásárló-
kat. 16.30-ig minden, az utolsó szem morzsa is 
elfogyo�…

Köszöne�el tartozunk minden lelkes süteményt sütő 
szülőnek és segítőkészen pakoló és árusításra jelentke-
ző szülőnek és minden vásárlónak, legyen az gyermek 
vagy felnő�!

Támogatásukkal közelebb kerültünk a felújítás elő� 
lévő udvar megvalósításához!
Köszönjük szépen!

Molnárné Spisák Ágnes
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ERDEI ISKOLÁBAN AZ EÖTVÖS TERM-ESZEK
tehetségpontos diákjai
Lassan hagyományosnak tekinthető erdei iskolában ve�ek részt a zömében természe�smeret tehetségkuckós 
tanulóink Czimmermann Judit szervezésében, Vozár Ági néni kísérésével a tavaszi szünet utáni napokban.
 A húsz diák (3-6. osztályos gyerekek) és mi busszal érkeztünk a Heves megyei kis faluba, ahol egy tornácos 
parasztházban igazi falusi vendégszerete�el fogadtak bennünket. Érkezésünk után máris kirándulni indultunk a 
falu határába, ahol egy helyi méhész muta�a be saját méhészetét, délután pedig az o�ani mézből mézeskalácsot 

sütö�ünk. Másnap délelő� kürtőskalácsot 
készíte�ünk, majd ebéd után a házigazda, 
István bácsi vezetésével falujáráson ve�ünk 
részt. A helyi nevezetességek közö� megtekin-
te�ük a vízműtelep kútjait, ahonnan a telepü-
lés az ivóvizet kapja. Rácsodálkoztunk a falu 
határában kiállíto� kotrógép méreteire: az 
E-303-as monstrum a régi bányákban dolgo-
zo�, ahogyan az i� élő emberek nagy része is. 
A Rózsaszentmárton múltját jelképező géptől 
a jövőt szimbolizáló, hamarosan az egész 
térséget villamosenergiával ellátó nape-
lemparkig sétáltunk el.
Este következe� a nagy izgalommal várt éjsza-
kai túra. Sötétedés után bejártuk a környéket, 
megfigyeltük a fényeket, a csillagos égboltot, 
hallga�uk a neszező állatokat. A túravezető 
próbára te�e bátorságunkat is a sötét erdei 

ösvényen. Az utolsó nap délelő�jén egy biológus/zoológus vezetésével növényismere� és földrajzi túrán voltunk 
a Mátra nyuga� lankáin. A vezetőnk ismert minden növényt és állatot, melyeket az általa oly jól ismert terepen 
lá�unk. Megnéztünk, megfogtunk, megszagoltunk, megízleltünk mindent, amit utunk során megismerte�ek 
velünk. Hazaindulás elő� a gyerekek vetélkedőn mérték össze az erdei iskola ala� elsajá�to� tudásukat, melyért 
a vetélkedő végén minden tanulót csokival jutalmaztunk. A három napon az időjárás és a hangulat is remek volt. 
Minden diákunk nagyon élvezte az i� eltöltö� napokat, és  nem csak rengeteg élménnyel, hanem sok-sok tudás-
sal is gazdagodtak az erdei iskola során.

Czimmermann Judit
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Kutyás nap

Május 22-én a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakve-
zetőkutya-kiképző Központ három munkatársa (Rózsa Kata, Szilágyi Melinda és 
Schiff Mónika) és két kutyája (Mendy és Reena) látogato� el a Vakok Általános 
Iskolájába. Beszámoltak a kutyakiképzés alapjairól, megnéztük a kutyák bemu-
tatóját, és fontos szabályt is megtanultunk: amikor a kutya dolgozik, ne zavar-
juk, ne simogassuk!  Ezután lehete� kutyát simogatni, és kipróbálni a közleke-
dést vakvezető kutyákkal. 

Köszönjük a felejthetetlen napot!

Somorjai Ánges igazgató
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Par�um múltjával – nem mellesleg új kapcsolatok, 
barátságok is szövődtek a két iskola diákjai közö�. 
Májusban a program Magyarországon, a Dél-Dunán-
túlon folytatódo�. A Pécsi Tudományegyetem vendé-
geiként előadást hallga�unk a szigetvári Szulejmán 
türbe ásatásról, megtekinte�ük a földtani, földrajzi 
tanszék interak�v bemutatóit a Mars-kutatásról, 
megcsodálha�uk az ásványtani gyűjteményt szaksze-
rű vezetés melle�. Ismerkedtünk Pécs nevezetessé-
geivel, látogatást te�ünk egy 100 milliós forgalmat 
bonyolító öko szemléletű vállalkozásnál, ahol a cég 
vezetője muta�a be egy vállalkozás felépítésének, 
működtetésének buktatóit, a lehetséges irányokat, 
inspirálva a diákokat. Megmásztuk a villányi Szársom-
lyó hegyet, ismerkedtünk a borásza�al, élveztük a 
természet kincseit a sárvári termálfürdőben, jártunk 
a mohácsi nemze� emlékhelyen egy kiváló vezetés 
keretében. A gazdag program egy budavári vetélke-
dővel zárult. (Az Ady, mint zöld  - öko – iskola, termé-
szetesen kive�e részét a környezet szebbé tételében : 
tanösvényeket �sz�to�unk meg Székelyföldön és a 
Dél-Dunántúlon is).

Az utazások melle� iskolánk mindig nyito� a határon 
túli vendégek fogadására. Idén a kölcseysek melle� 
vendégül lá�uk a rozsnyói Safarik Gimnázium csapa-
tát, iskolánk névadója, Ady Endre halálának 100 éves 
évfordulója alkalmából vendégül lá�uk a nagyváradi 
Ady Endre Líceum csoportját egy nagy sikerű vers-
mondó est alkalmából, ahol kb. 70 diák szavalt 
Ady-verseket, hangulatos zenei aláfestés kíséretében.
A június 4-i nemze� összefogás napja alkalmából 
testvériskolánkkal közösen ve�ünk részt a Parlament 
elő� megemlékezésen, közös éneklésen, együ� 
élveztük a Puskás Arénában az István, a király 
rockoperát.

Farkas Zoltán
történelem-földrajz szakos tanár

Nemzeti összetartozás a gyakorlatban

Közel 10 éve utaznak az adys diákok a Kárpát-meden-
ce magyarlakta területeire, eleinte önerőből, majd 
különböző pályázatok segítségével. A Rákóczi Szövet-
ség diákutaztatási pályázatainak köszönhetően 
kisebb, két-három napos kirándulásokat, a Határtala-
nul programnak köszönhetően 5-5 napos túrákat 
tudunk szervezni nagyon kedvezményes áron. Négy 
sikeres Határtalanul pályázaton vagyunk túl, a követ-
kező tanévre pedig már beadtuk pályázatunkat, mely 
érvényes, így reméljük, a programot tovább tudjuk 
folytatni.
Az évek során megte�ünk több ezer km-t a Felvidé-
ken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken, meg-
mozga�uk több száz diákunkat (egy-egy programon 
kb. 30-40 tanuló vesz részt), kapcsolatokat építe�ünk 
ki határon túli magyar nyelvű oktatási intézmények
kel.
A 2018/2019-es tanévben jártunk Kárpátalján: szaval-
tunk Kölcseyt Huszt című versét, megkönnyeztük a 
viski lelkész szavait, emlékeztünk Zrínyi Ilonára Mun-
kácson, ismerkedtünk Bereg és a Szinevéri –tó szépsé-
geivel. 
Versenyeztünk a Magyar Kultúra Ünnepén Szatmár-
néme�ben, hogy immár másodszor nyerjünk a vers
mondó versenyen. 
Nem maradt el szokásos felvidéki (rozsnyói) kirándu-
lásunk sem nemze� ünnepünkön (március 15) közö-
sen ünnepeltünk a rozsnyói diákokkal, túráztunk a 
szilicei fennsíkon, ismerkedtünk a helyi népművészet-
tel. 
Többéves barátságunk a Kölcsey Ferenc Főgimnázi-
ummal tavasszal testvériskolai kapcsolat megkötésé-
hez vezete�, az ünnepélyes ceremóniát jelenlétével 
meg�sztelte Szatmárnéme� polgármestere és a helyi 
média is.  A megkötö� együ�működés a jövőben új 
lehetőségeket jelent majd diákjaink számára egymás 
jobb megismerésére, közös csereprogramokra, utazá-
sokra, versenyekre. 
Idei Határtalanul pályázatunk keretében áprilisban 
10.-es tehetséggondozó osztályunk ötnapos kirándu-
lás keretében járt Székelyföldön és a Par�umban, 
testvériskolánk szintén 10.-es osztályával. A program 
során ismerkedtünk Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Segesvár nevezetességeivel, bejártuk a parajdi Sószo-
rost, a gyakorlatban is lá�uk a korondi fazekasok és 
taplókészítők nehéz munkáját, megemlékeztünk a 
magyar irodalom nagyjairól Fehéregyházán, Farkasla-
kán, koszorúztunk Orbán Balázs sírjánál. Szatmáron 
városnéző vetélkedő keretében ismerkedtünk a 

7



KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

Intézményünk május 22-én ve�e át Bagdi Bellától a 
könyveket, így nincs akadálya annak, hogy a pályázat 
elnyerése melle� a jövő tanévben már szinte az egész 
iskola tanulói részesülhessenek a boldogságórák 
élményt adó és személyiségformáló hatásában. Az 
átadáson jelen voltak a Jobb Veled a Világ Alapítvány 
képviselői és támogatónk, Sas Gábor úr is.
Nevelőtestületünk elköteleze� híve a programnak, 
mert hisszük és valljuk, hogy a boldogság igenis tanít-
ható!         
  Koppán Szilvia                                                                                               

intézményvezető-helye�es

Egy Boldog Iskola

Valamennyien őrzünk emlékeket egykori iskoláinkról, 
ki-ki a saját lelki alkatától, képességeitől, emlékeitől 
függően gondol vissza a felnő�é válást, munkába 
állást megelőző diákéveire. Hogy ki mitől lesz boldog, 
egyéni nézőpont, megítélés dolga. De vajon mitől 
válhat egy iskola boldoggá? A válasz lehet egyszerű is: 
elnyeri ezt a kitüntető címet. Csak ennyi? Nem, mert 
e címre pályázni kell, és az előírt pályáza� feltételeket 
teljesíteni. No, de mégis, kik és mi alapján ítélik oda 
egy intézménynek ezt a pozi�v jelzőt? A Boldogságóra 
program életre hívója, Bagdi Bella énekesnő, aki a 
Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke. A Boldogságóra 
program 2014-től indult útjára Magyarországon, 
fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki a Boldogságóra 
könyvek, munkafüzetek társszerzője is. Több évi 
előkészítő munka után 2016-tól intézmények is 
pályázhatnak a Boldog Iskola címre. Ennek a program-
nak az alapját a pozi�v pszichológia képezi, a dolgok-
hoz való op�mista hozzáállás a nega�v gondolkodás 
helye�. Az egymásra épülő témák – pl. megbocsátás, 
jócselekedetek, hála, örömök, egészséges életmód, 
társas kapcsolatok, fenntartható boldogság stb. – a 
tudásanyagot kiegészítve, azt átszőve épülnek be az 
óravezetésbe. 
A Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola az első olyan 
szerencsés intézmény, aki a pedagógus továbbképzés 
költségét külső szponzori támogatásból fedezhe�e. 
Köszönjük a ROSAS K�. ügyvezető igazgatójának, Sas 
Gábor úrnak és kollégáinak, hogy anyagilag teljes 
mértékben hozzájárultak a nevelőtestület továbbkép-
zéséhez, valamint a Boldogságóra könyvek és munka-
füzetek beszerzéséhez.  

Magyarország először vett részt a 
Hanoi Open Matematikaversenyen
A Hanoi Opent Matema�kaversenyt 2004 óta rendezik 
meg Vietnamban többszáz diák részvételével. A tavalyi 
évben a verseny nemzetközivé vált, így a verseny 
kiemelt kategóriáját angol nyelven, két korcsoportban, 
több ország versenyzőinek részvételével rendezik 
meg. Az idei évben Magyarország is képviselte�e 
magát a rangos eseményen, egy többfordulós váloga-
tót követően 15-en vívták ki a részvétel jogát. Április 
elején majdnem egy hé�g élvezhe�ék Hanoi vendég-
szeretetét, ahol 12 másik ország versenyzőivel, többek 

közö� a nagyon erős kínai és vietnami diákokkal is 
összemérhe�ék tudásukat. Az egyéni verseny során 
összesen 1 arany-, 2 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek, 
míg a csapatversenyben a juniorok (8. osztály) harma-
dik díjasok, a seniorok (10. osztály) második díjasok 
le�ek. Az országoknak egy rövid, legfeljebb 5 perces 
műsorszámmal kelle� fellépniük a rendezvény kultu-
rális gáláján, ebben a versenyszámban a magyar 
produkció első díjas le�. Május elején a Klebelsberg 
Központ a Szent István Gimnáziumban rendeze� gála-
est keretében köszöntö�e a sikeres versenyzőket, 
illetve a felkészítő tanáraikat. 

Juhász Péter matema�katanár, felkészítő tanár
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Adj egy ötöst! díj a Pannóniának
A Salva Vita Alapítvány által meghirdete� és a Szeren-
csejáték Zrt. által támogato� Adj Egy Ötöst! program-
ra országosan 61 település 89 oktatási intézménye 
nyújto� be pályázatot. A 2019-es pályázat országosan 
kb. 11000 emberhez juto� el. 

A program célja, hogy a felnövekvő generáció szemé-
lyes találkozáson és élményeken keresztül ismerked-
jen meg fogyatékossággal élő emberekkel. Olyan 
programok megvalósítására hívták a pályázókat, ahol 
a jó élmény életre szólóan megváltoztathatja a diákok 
hozzáállását, lerombolhatja előítéleteiket, melyek 
helyére az empá�a és az odafigyelés léphet.

A Groupama Arénában május 24-én megrendeze� 
gálán 12 iskola csapatát díjazták, köztük a XIII. kerüle� 
Pannónia Általános Iskola 6.C osztályát és az ő baráta-
ik közé tartozó értelmileg akadályozo� és tanulásban 
akadályozo� diákokat. Minden győztes pályázó 
csapat 400000 forintot kap, melyet az elkövetkezen-
dő évben költhetnek közös szabadidős programokra.
A Gálán a közönség nagy örömére fergeteges sikerű 
műsort ado� Agárdi Szilvia énekesnő és Hajnóczy 
Soma világbajnok bűvész. A tapasztala� szakértők és 
szakmai szervezetek érzékenyítő játékokkal és jó 
beszélgetésekkel várták a díjátadó vendégeit.

A nap hangulatát leginkább a közös öröm, a bará�, 
befogadó légkör, a gáláns vendégszeretet, az össze-
tartozás érzése jellemezte, hiszen az Adj egy ötöst! 
programban a részvevők úgy adnak egymásnak, hogy 
közben mindannyian gazdagodnak elfogadásban, 
odafigyelésben, empá�ában és közösségteremtés-
ben!

Szalai-Galambos Ágnes osztályfőnök

 

Európa-nap a Pannónia 
Középiskolás Kollégiumban
Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program a 
vezetői pályázatom részét képezte, és mára már az 
ehhez kapcsolódó események során vagyunk túl. Az 
idei programok zárásaként rendeztük meg az Euró-
pa-napot.
I� a kollégiumban nagy hangsúlyt fektetünk a foglal-
kozásokra, a projekt �pusú feladatokra és a külsős 
programokon való részvétel sem okoz gondot. Igye-
keztünk minél több pedagógust és diákot bevonni, ez 
sikerült is.

A lebonyolításban segítségünkre volt az Európai 
Parlament Kapcsola�artó Irodája. Viszonylag közel 
vannak kollégiumunkhoz, és ha kértünk segédanya-
got, információt, mindig  gyorsan és hatékonyan segí-
te�ek. Ezúton is köszönjük támogatásukat!
Az Európa-nap kapcsán az egész kollégium megmoz-
dult, az aulától (dekoráció és információs sarok készí-
tés) kezdve a hatodik emele� tanulószobáig minden 
szinten állomások, programok voltak: vetélkedő 
mobiltelefonok segítségével, az EU  országainak zász-
lói, Hungarikumok gyűjteménye és kvíz, képfelisme-
rés, európai spor�örténet, zenefelismerés, néptánc, 
zenei produkció, versmondás, az Unió népeinek gaszt-
ronómiája, rajzpályázat eredményhirdetése stb.
A Nagyköve�skola programot sok munkával sikeresen 
integráltuk a kollégium életébe, mert a NAT és Kollégi-
umi Nevelés Országos Alalpprogramjának feladataival 
ötvözni tudtuk.
A célunk a figyelem felkeltése az EU-s témák iránt, a 
tudás átadása és a bátorítás, hogy minél többen men-
jenek el szavazni.

Darmó Szabolcs intézményvezető
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hálózsákokat. Az es� fogmosás nem volt előírás. A 
közös filmnézésre a nagytornában került sor, ahol a 
nagyik és anyukák által készíte� sü�k voltak kitálalva, 
menetközben 1-1 sü� mindig gazdára talált. A film 
elő� a fiúk pizsama divatbemutatót tarto�ak. Hajnali 
egykor le� vége a filmnek, volt aki már menetközben 
elaludt, de sokan még élénken pusmogtunk. A nagy 
mécsestartók fénye melle� a szokásos es�  jövés-me-
nést lehete� hallani. Mikor már én is elaludtam, Ka� 
néniék jö�ek ébreszteni, hogy a pincében denevérek 
rajcsúroznak, mindenkinek egyet-egyet el kell kapnia.  
Hajnali 3-tól fél 5-ig mindenkinek sikerült egyet leva-
dásznia. 

Mint kiderült, ez volt a bátorság próba.  A nagy 
vadászsiker után most már tényleg megpróbál-
tunk aludni.
Hamar eljö� a reggel. Reggelizés, pakolás, takarítás 
után már az aulában ültünk. Átve�ük a leado� mobil-
telefonjainkat-amiről kiderült, hogy enélkül is jól 
éreztük magunkat, és az emléklapot, amit erről a 
hunyadis eseményről állíto�ak ki a tanárok.
Az 55 hunyadis diák nevében köszönöm tanárainknak 
a szervezést, az előkészületeket, és kérjük, hogy 
jövőre is legyen denevér-derby! 

                                              A hunyadis denevérek képviselői

Éjszaka a suliban
Évek óta felmerült a diákoktól az a kérés, hogy legyen 
bentalvós program a suliban. Az idén mi is kérdeztük, 
hogy lesz-e hunyadis-éjszaka. Nagy volt az örömöm, 
mikor kiderült, ebben a tanévben a tanárok megszer-
vezik ezt az eseményt.  
A kiírt feltételeknek én is megfeleltem, így pénteken 
hálózsákkal, pizsamával, alvópárnával, denevér álarc-
cal érkeztem késő délután a suliba. Az alakuló dene-
vér-gyűlésen Judit néni elmondta a denevér szabályo-
kat, ismerte�e a programokat. Ezután megnéztük a 
Hír tv külön kiadását, ahol az Állatkertből köszöntöt-
tek bennünket és a műsorban néhány különleges 
információt is megtudha�unk a denevérekről.  Éva 
néni egy pincebejárásra vi� el minket, majd a jókedv 
megalapozásaként koccinto�unk 1 kispohárka itóká-
val ,és denevér sü�t kínált körbe az egyik Hunyadi-lo-
vag.

A programunk elején denevér kolóniákban játszot-
tunk Dalma nénivel, majd indult a játék. Csapat- 
bemutató, qr kód leolvasása, kahoot játék az infoban, 
angol és magyar nyelvű kvíz kérdések, kukkerfoci a 
tornateremben, hangfelismerés a sötét pincében, 
denevérsorfal csere. A feladatok végeztével 1-1 
pecsétet kaptunk a kezünkre, ezzel már tényleg dene-
vér tagokká váltunk, hisz ez volt a felirat.
Még a vacsora elő� Balázs bácsi disco zenére 
kapcsolt, majd vele és A�la bácsival zeneszó melle� 
röpiztünk, egyszerre 3 pö�yös labdával.
Az ebédlőben újabb meglepetés várt bennünket, 
vacsorára pizzával kínáltak a tanárok. Ilyen finomakat 
már rég e�em! Ezután kincsvadászatra mentünk a 
sötét udvarra, ahol mint 55 apró szentjánosbogár 
világíto�ak a zseblámpáink.  Az es� levegőzés után 
mindenki a lefekvést készíte�e elő, a fiúk a kistorná-
ban, a lányok a tornateremben teríte�ék ki a 
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terepgyakorlatok a 
teleki blanka 
gimnÁziumban
A Teleki Blanka Gimnázium tanulói (matema�ka és 
fizika tagozat) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai és Bionikai Karán játékos 
matema�ka, modulvilág, számfelismerés és robo�ka 

foglalkozáson ve�ünk részt a terepgyakorlat első 
napján. A második napon a Leonardo da Vinci Kiállí-
tást néztük meg.

Történelem terepgyakorlat: A kőszegi terepgyakorla-
tosok az Evangélikus Templomban.

Irodalmi terepgyakorlat: A 9-10-11.C osztály tanulói – 
no meg 
Madách Imre 
az irodalmi 
terepgyakor-
l a t o n .

Molnár 
Emese

A mi tündérkönyvtárosunk
Sokan azt mondják, a mai fiatalok már nem olvasnak, 
a könyvek már ódivatú dolgok. Úgy látszik, iskolánk 
diákjai megcáfolják ezt a hiedelmet. 
Nálunk a Ka�ában minden nap, minden délután tele 
van a könyvtár. Kíváncsi vagy mi az oka? Egyszerű, 
nálunk nem egy hétköznapi könyvtáros dolgozik, 
hanem egy igazi tündér Almási Éva könyvtáros két éve 
dolgozik nálunk, és ennyi idő elég volt arra, hogy telje-
sen elvarázsolja a gyerekeket, akik ha tehe�k, a szaba-
didejüket i� töl�k az iskola könyvtárába, olvasnak, 
játszanak, mesét hallgatnak, rajzolnak, vagy 
„ csak” beszélgetnek. Mi a �tok? Hát persze, hogy 
„varázslat”, egy igazi tündérvarázslat, a könyvtáro-
sunk, akinek ugyan nincs varázspálcája, viszont van 
hatalmas szíve, kedves mosolya, és kifogyhatatlan 
ötle�ára arra, hogyan tegye még változatosabbá azt 
az időt, amit a gyerekek nála töltenek. Diákjaink sem 
maradtak adósai a mi Éva néninknek, és teljes �tok-
ban jelölték a „ Tündérkönyvtáros” címre, amit az a 
könyvtáros kaphat meg, akit a gyerekek választanak 
ki. Így az idén ezt a kitüntetést a mi Éva nénink kapta. 
Ez úton is gratulálunk neki, és kívánjuk ,hogy lelkese-
dése, varázslata tovább éljen velünk!

Dr. Kiss Eleonóra mb. igazgató
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Egész osztály két 
keréken
Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 2.a 
osztálya az idei május elsejét közös kerékpározással 
ünnepelte. Az iskola kiváló elhelyezkedésének köszön-
hetően az Örs vezér terétől egészen a parkig kerékpá-
rút vezet, így ez a hatkilométeres táv (oda-vissza már 
12) még könnyen teljesíthető a nyolcéves korosztály 
számára is. 

Az idei túrán sem szülőből, sem gyerekből nem volt 
hiány. Összesen ötvenke�en vágtak neki kerékpárral a 
Városlige�g tartó útnak. A ligetbe való megérkezést 
követően mindenkinek jólese� megmozgatnia a 
lábait. Erre pedig jó lehetőséget kínált a Király-domb 
melle� réten való focizás, mely játékba nemcsak az 
apukák, hanem az anyukák is bekapcsolódtak. A 
csapat, miután a focival jól kipihente magát, ismét 
kerékpárra pa�ant, és a KRESZ-park felé ve�e az 
irányt, amely év�zedek óta a gyerekek kedvenc helye. 

A több mint húsz gyerek keresztül kasul bejárta a 
pályát, és közben a szülők segítségével játszva tanulták 
a közlekedési szabályokat is. A több mint kétórás lige� 
játékot követően hazaindult a népes csapat, amely 
visszafelé is lelkesen te�e meg az utat. Jó volt látni, 
hogy nemcsak a diákoknak, hanem a szüleik számára 
is élményt jelente� ez a program.

Dr. Puszter Bernade� igazgató 

Alkotni öröm - Vizuális 
Tehetségműhely kiállítása
Ez a kiállítás ebben a formában a második a Herman 
O�ó Tudásközpont Általános Iskola életében.
A kétévente megrendezésre kerülő kiállítás azoknak a 
tehetséges gyerekeknek nyújt bemutatkozási lehető-
séget, akik képességeiket a képzőművészetek terén 
szeretnék kamatoztatni.

Az alkotók közö� találhatunk 4. osztályos és végzős 
tanulót is. Vannak, akikkel már másodjára is találkoz-
ha�unk mint kiállítók. 
Az eszközhasználat változatos. A gyerekek a kívánt 
témának megfelelően használják a különböző techni-
kákat.

A kiállíto� művek közö� találhatunk tanulmányrajzot 
grafit ceruzával, csendéletet porpasztellel,
illetve a régmúlt időket időző közlekedési eszközöket 
giocondával és porpasztellel.
A sorozatok közül az egyik, mely az emberi arcot ábrá-
zolja portrészerű pontossággal, a grafit aprólékos, 
részletező módján. Ez a tanulónk pár napon belül 
elballag, hogy tanulmányait a Szent László Gimnázium 
rajz tagozatán folytassa tovább.

Számunkra meg�sztelő és egyben felemelő is, hogy 
ezek a tehetséges gyerekek Hermanosként kapták 
meg rajzi alapjaikat, és segíthe�ük őket céljaik eléré-
sében, tehetségük kiaknázásában.

Szénási Erika
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Hunyadisok Délnyugat-
Angliában

Már a tanév elején elkezdték szervezni a Hunyadi 
János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskolában a külföldi 
kirándulást. Egy teljes buszt megtöltve utazo� ki a 
főleg 7-8. évfolyamosokból álló csapat május közepén 
Angliába. Négy országon és a Csatorna-alagúton átkel-

ve juto�ak el számos gyönyörű, érdekes helyszínre.
Több világörökségi helyszín melle� számos kevésbé 
ismert, de remek helyen jártak. London nevezetessé-
gei melle� Stonehenge, vadregényes tengerpar� 
helyek, szép üdülővárosok az angol Riviérán, egy 
csodás botanikus kert, barlanglátogatás és még egy kis 
sajtvásárlás is a híres Cheddarban te�ék felejthetet-
lenné az utat. 

Az iskola egymás után már harmadszor volt képes 
megtölteni egy közel 60 fős buszt, bizonyítva, hogy 
ezek a kiruccanások milyen népszerűek, valamint 
ország- és nyelvismere� szempontból lényegesek.

Erzsébet-tábor 
Tanévünk tavaszi időszakában a Zuglói Heltai Gáspár 
Általános Iskola felső tagozata sikeres pályáza�al 
lehetőséget nyert az Erzsébet-táborok által szerveze� 
programokon való részvételre.  Így több mint 100 
diákunk május közepén három napig élvezhe�e 
Zánkafürdőn a tábor nyújto�a érdekes, rendhagyó 
tanórákat és foglalkozásokat. 

A hetedikesek vidám kémiai és fizikai kísérletekben 
ve�ek részt, míg a hatodikosok egy Bogár-show kere-
tében szemlélték a Balaton-felvidék jellegzetes rovar-
világát. Szerencsére „Béka Úr” a jósdájában elrendelt 
némi napsütést és esőmentességet, így a lágyan ringó 
sétahajóról még a Balaton szépségét is megcsodáltuk. 
Az önfeledt ugrálásra csábító, hatalmas trambulino-
kon minden gyerek kedvére „pa�ogo�”. Nagy sikere 
volt a lézerharcnak és a szablyával történő bajvívásnak 
is.  Óriási csaták, kemény küzdelmek zajlo�ak mindkét 
hadszíntéren. Bár az időjárás nem kedveze� a hagyo-
mányos, balatoni foglalatosságoknak - mert cudar 
hideg volt, és zuhogo� az eső -, mégis bármikor a 
rendelkezésünkre állt a Haditechnikai Park, mozizhat-
tunk, és különböző meccseket is szervezhe�ünk nem-
csak a heltais diákok közö�, hanem más iskolák csapa-

taival is.
Az i�ak 
zenés-táncos 
szórakoztatá-
sának fény-
pontját – az 
e l marad h a -
tatlan diszkó 
melle� - 
Veréb Tamás 
koncertje 
adta. 
A rossz idő 
ellenére – na 
meg a bará-
toknak és a 
programok -
nak köszön-

hetően - vidáman töltö�ük el ezt a három napot, min-
denki élményekkel gazdagon tért haza a táborból.
Köszönjük Zánka, legközelebb újra visszatérünk! 

Sasné Megyes Erzsébet                                                                        
táborszervező
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„ Rabszolgályás” kalandtúra a Dunán!
Intézményünk felső tagozatos tanulói egy különleges 
vízikaland részesei lehe�ek 2019 májusában. A Gárdo-
nyi Géza Általános Iskola a 2018-2019-es tanév máso-
dik félévében abban a meg�szteltetésben részesült, 
hogy az Óbudai SE római par� „Gályázásán” vendéges-
kedhete�. A főváros 36 oktatási intézménye, egy 
költségtérítés-mentes, régi kultúrákat idéző, dunai 
hajókirándulásra kapo� meghívást az Óbudai SE 
dolgozóitól.  A hajókázásunkra május 14-én délelő� 
került sor, a Római parton. Az iskolából 26 tanuló és 2 
pedagógus, két turnusban vehete� részt a kalandtú-
rán. Egyszerre 14 mentőmellényes szállhato� be a 
„Rabszolgályába”, és egy kiadós, fél órás körtúra alkal-
mával a Szentendrei-sziget déli sarkáig elhajókázhat-
tunk az egyedülálló „hajóköltemény” fedélzetén. A 
túra vezetője ízig-vérig dunai hajóskapitány volt, az ő 
szava szentnek számíto�, és irányítása ala� állt az 
egész „legénység”. Erőteljes befolyásra természetesen 
nem volt szükség, hiszen a fedélzeten mindenki betar-
to�a a szabályokat, és a lebilincselő szépségű táj, vala-
mint a hajó ringatózó mozgásának bűvöletében teltek 
perceink. A gyerekeknek kifejeze�en tetsze� a jármű 
fordulása során keletkeze� hullám, ami ide-oda moz-
ga�a a gályát. Az időjárással nem éppen volt szeren-
csénk, de a gyerekek lelkesedését nem befolyásolta, jó 
hangulatban telt az egész délelő�ünk, köszönhetően 
részben az elképesztően felkészült evezős „stábnak” 
is. A vezetőség minden tagja �szteletét te�e az 
eseményen, és ezzel teljeskörű betekintést nyerhet-
tünk a vízikultúra rejtelmes világába. Horváth „Indián” 
Pál, elnök elsősorban a hajó készítéséről tájékoztato� 
és a történelmi korok vízi beszámolóit idézte fel. Azt is 
megtudha�uk, hogy a hajót saját kézzel, 100 nap ala� 
építe�e meg. A rabszolgahajó a római gályák emlékét 
őrzi, azzal a különbséggel, hogy motorral működtethe-
tő. Ez a hajó lassan 2 év�zede szállítja utasait, és 2011 
óta iskolásokat is vendégül lát.  Az idő nem kedveze� a 
szabadidős tevékenységeknek, a túra után az ismeret-
terjesztés mégis folytatódo� a vízitelepen. Megérke-
ze� Horváth Péter „Kisindián”, aki a családi hagyo-
mányt őrizve ugyancsak a vízisportok népszerűsítésé-
vel foglalkozik. A hajós felszereléseket és a hajóállo-
mányt illetően kaptunk tájékoztatást. Összességében 
egy barátságos és jókedvű eseményhez csatlakozhat-
tunk, amit bátran ajánlanék minden korosztálynak és 
mindenkinek, aki nyito� a történelmi tekintetű és 
szabadidős tevékenységeket preferáló „újdonságok” 
felfedezésére.

Bányai Petra, Csordás Judit - testnevelők

Diákcsere a Zuglói Hajósban
Iskolánk immár 14 éve ápolja a partnerkapcsolatot a 
miesbachi Realschule-val. Az idei tanévben május 
19-én a 6. évfolyam 19 tanulója utazo� ki a hangula-
tos bajor kisvárosba. Az egy hé�g tartó diákcsere 
alkalmat ado� mind a német nyelv auten�kus környe-
zetben való gyakorlására, tanulására, mind a szaba-
didő tartalmas eltöltésére. A délelő� folyamán az 
iskolában szerveze� tanórákon ve�ünk részt. Tanul-
tunk bajor népdalt, táncoltunk auten�kus bajor 
táncot, és megismerkedtünk a bajor konyha remekei-
vel is. 
Részt ve�ünk kémia, biológia, matema�ka és sport-
foglalkozáson is. Bejártuk Miesbach nevezetességeit, 
ellátoga�unk a közeli Wasmeier Museumba, ahol a 
bajor parasz� életet bemutató kiállítást tekinte�ük 
meg, egyik délután bowlingoztunk is együ� a német 
cseregyerekekkel. A legnagyobb élményt a csütörtöki 
kirándulás jelente�e számunkra. Münchenbe utaz-
tunk, ahol a Deusches Museum megtekintése után 
ellátoga�unk az Allianz-Arénába. 
A szomba� családi napot egy közös grillezés zárta, 
ahol az egész he� élményeket megköszönve búcsúz-
tunk a szülőktől, gyerekektől, tanároktól. 

A 8. évfolyamról 19 diák a másik cserekapcsolatunk 
jóvoltából a Bodeni-tónál töltö� Németországban öt 
napot. Meglátoga�ák többet közö� a híres Zeppelin 
Múzeumot, Mainau szigetét, Bregenz és Friedrichsha-
fen városokat, hajóztak a Bodeni-tavon.

Kocsisné Szabó Ildikó, Gremspergerné Laskai Judit (6. 
évfolyam), Hegyeshalmi Henrie� és Chris�ne Lück (8. 

évfolyam) szervező tanárok
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Herman pályázat jutalom 
kirándulás Szigetmonostor, 
Klímapark

2019.05.24-én pénteken a Herman Pályázat 18 dobo-
gós helyeze�jével kirándulni indultunk a szigetmonos-
tori Klímaparkba. A busz reggel 8 órakor várt minket az 
iskola elő�, így nagyon kényelmesen utaztunk a Szent-
endrei sziget déli részén lévő kis faluba. A Faluház 
parkolójában leszálltunk a buszról, és gyaloglásra 
válto�unk.

A Vízkelő- tanösvénynél csatlakozo� hozzánk Igor 
bácsi, aki a vizek és vízpartok élővilágát ismerte�e 
meg a társasággal. Halásztunk ebihalakat, szitakötő és 
szúnyog lárvákat, vízipókot és bolhákat. Alapos vizsgá-
lat után visszaengedtük őket az erede� élőhelyükre. 
Ezt követően átsétáltunk a Madárbarát Parkba, ahol 
egy kézműves foglalkozás várt minket. Újrahasznosí-
to� alapanyagokból készíte�ünk virágokat illetve 
baglyokat.

A foglalkozásokat követően házi tejföllel és házi saj�al 
készült kemencés lángossal kínáltak minket, melyet 
egy helyi bio alapanyagokkal dolgozó családi vállalko-
zás készítete�. Végül jóllako�an és élményekkel 
gazdagodva ültünk fel a buszra, és robogtunk vissza az 
iskolához.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Tudásforrás 
Alapítványnak, hogy ezzel az élménnyel gazdagíto�ák 
a tanulókat, és támoga�ák ennek az eseménynek a 
létrejö�ét. 

Fodorné Jurácsik Nóra és Németh Renáta
 

Hat nap Tündérország 
Minden tanévben részt veszek a Projektnapon május-
ban, ahol lelkesen fotózom a papírból összeeszkábált 
székely kapukat, nézem a beszámolókat, filmeket és 
képeket erről a távolinak tűnő, de valójában néhány 
száz kilométerre fekvő hazai, de mégis idegen Tündér-
országról, Székelyföldről vagy más néven Erdélyről.
Sok olyan élményben volt részem, amit tanári pályá-
mon első alkalommal tapasztalha�am: Először láto-
ga�am el Erdélybe. Először utaztam ennyi hetedikes-
sel emeletes buszon.  Első alkalommal hógolyóztam 
májusban. Először e�em sót falról két (!) sóbányában 
is. Először sütö�em igazi házi kürtőskalácsot és e�em 
hecsedli lekvárt. Először ve�em részt minden reggel 
reggeli tornán felnő�ként a hajnali friss levegőn.  
Amikor készültem erre az utazásra, beleástam magam 
a magyar tündérek legendáiba, olvastam folyókról, 
rengeteg erdőről, mesékről és hagyományokról, 
kalandokról és a mindig szikár és szívós székely embe-
rekről. Sokfelé jártam a világban, és mindig nagy öröm 
számomra, amikor egy másik ország kultúrájával, 
szokásaival, ízeivel és az o�ani éle�el ismerkedhetem. 
Ezú�al máshogy alakult, mint amikor igazából „kül-
földre” utazom. Most úgy éreztem ez a Tündérország 
az én hazám is egy kicsit… Reggel. Esőben. Sok szülő-
vel, nagy busszal, ú� okmányok ellenőrzésével indult 
a rendhagyó erdei iskola. Aztán a második megállónál, 
Királyhágónál megérte�em mindazt, amiről eddig a 
Határtalanul pályázatban részt ve� diákok meséltek. 
A táj tényleg mesebeli volt. Zöld, éle�el teli hegyek, 
állatokkal és madárcsicsergéstől hangos völgyek, a 
levegő �sztasága és frissessége teszik jellegzetessé ezt 
a vidéket.  Kolozsvár, Szováta, Marosvásárhely város-
látogatása során számos olyan helyre juto�unk el, 
ahol tényleg megérte�em milyen fontos is a történe-
lem szempontjából a kultúránk és a közös értékeink az 
Erdélyben élő magyarokkal. Könyveink, verseink, 
íróink és anyanyelvünk mennyire értékes az o� élők-
nek. A természe� szépségek közül számomra a 
Gyilkos-tó volt a legérdekesebb. Idegenvezetőnk két 
történetet is elmesélt a tó keletkezésének legendájá-
ról. Elgondolkodtam arról, hogy tényleg éreztem o� a 
tóparton, ahogy a tóba vesze� lány szürkéskék szeme 
néze� vissza rám gondolataimban… Mindenkinek 
ajánlom, hogy egyszer látogasson el Tündérországba, 
ismerje meg ezt a szép vidéket, nevessen a székely 
mondásokon, kóstolja meg az ízes ételeket, hallgassa 
a végtelen patakok csobogását… Megéri.    

Kovácsné Modor Melinda
Pannónia Általános Iskola
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Ceglédberceli erdei iskolában a 
Vizások
Felejthetetlen napokat töltö� az egyik negyedik osztá-
lyunk a Ceglédberceli erdei iskolában. Az időjárás 
velük is mostohán bánt, de kárpótolták őket a színvo-
nalas programok. A tanya-program keretében két órás 
lovas kocsizásra vi�ék a gyerekeket, volt lovas bemu-
tató, nemezelés, és sétálha�ak az öko-tanösvényen is. 

Végül a strandolás sem maradt el, igaz csak a fede� 
wellness részlegben. Élményekkel telve és feltöltődve 
tértek haza a gyerekek a hétköznapokba. 

Simon Márta 
könyvtáros

 

„Határtalanul” jól éreztük ma-
gunkat
A Zuglói Munkácsy Iskola 7. évfolyama a Határtalanul 
program keretében Dél-Erdélybe, és az Al-Dunához 
látogato� el. A négy napos kirándulást aradi városné-
zés nyito�a meg, �sztelegtünk a vértanúk emlékműve 
elő�, és bár szakadt az eső, bebarangoltuk az egész 
belvárost. Az első nap végén Algyógyon a Református 
I�úsági Központ munkatársainak szívélyes fogadtatása 
feledte�e velünk a hosszú utazás fáradalmait.
Másnap utunk Dévára vezete�, ahol látogatást 
te�ünk a Szent Ferenc Alapítvány árvaházában. Aján-
dékokkal, adományokkal érkeztünk, éle�apasztalat-
tal, megértéssel, szerete�el szívünkben távoztunk. 
Utazásunk két vártúrával folytatódo�, Déván feleleve-
níte�ük Kőmíves Kelemen történetét, Vajdahunya-
don a Hunyadi család tagjainak életét.
A harmadik nap csúcspontja a dunai hajózás volt. A 
háromórás program során megcsodáltuk a Kis-Ka-
zán-szoros természe� kincseit, rejte� öbleit, a homo-
kos Duna partot, kipróbáltuk a legszűkebb helyen a 
visszhangot. Lá�uk Decebal király sziklába farago� 
fejét, Orsován pedig meglátoga�uk a Szent Korona 
templomot, amelyet annak emlékére építe�ek, hogy 
1849 augusztusában i� ásták el a menekülő magyar 
kormány tagjai a Szent koronát. A nap végén, szállás-
helyünkön, Herkulesfürdőn sétáltunk. A csodás vidék 
és a Monarchia legismertebb fürdőjének békebeli 
hangulata, még ha megkopo� is az év�zedek ala�, 
elvarázsolt mindannyiunkat.

Hazafelé úton a Duna melle� haladva, már átlépve 
Szerbiába, megálltunk Galambóc impozáns végvárá-
nál, utazásunk utolsó állomása Belgrád, azaz Nándor-
fehérvár, romjaiban is hatalmas építménye. Bejártuk a 
vár óriási területét, megemlékeztünk 1456 hőseiről, 
megcsodáltuk a 400 éves török uralom építményeit.
Határtalanul sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. 

Losonczi Julianna igazgató
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Határtalanul

A „Határtalanul” egy pályázat, melynek során 7. osztá-
lyos tanulók Magyarország azon részeibe látogathat-
nak, melyek elvesztek a Trianoni békeszerződés során.
Első nap fél öt körül gyülekeztünk a liget melle�, ahol 
a busz várt ránk. Az első megállónk Királyhágón volt, 
melyet régebben Erdély kapujaként is emlege�ek. 
Utunk során megnéztük a Körösfői templomot, mely a 
harangjáról híres. I� énekeltünk és írtunk a vendég-
könyvbe. A nap végére megérkeztünk Parajdra, a 
Sándor Panzióba. A vacsora után kiéltük gyermekko-
runkat és egy játszótéren játszo�unk. 
Másnap Szovátán adtunk elő egy műsort az o�ani 
iskolásoknak, amiben magyar zene, magyar népdal és 
magyar néptánc volt. A helyi gyerekek is énekeltek 
nekünk, mi pedig megleptük őket egy kis aprósággal. 
Ezután visszamentünk Parajdra, és megnéztük az 
o�ani sóbányát és Sószorost, ahol a korábbi eső mia� 
mindenki cipője beázo� és saras le�, de a látvány 
kárpótolt minket. Ezután Korondon meglátoga�unk 
egy fazekas műhelyt, és sétáltunk egy kicsit Korond 
főutcáján is. Este megérkeztünk a végleges szálláshe-
lyünkre, Ákosfalvára, ahol mindenki nagyon kedvesen 
fogado� bennünket.

A harmadik napon a finom reggeli csalogato� ki 
minket az ágyból. Reggeli után útra keltünk, és legelő-
ször a zetelaki víztározót csodálha�uk meg. Ezután 
meglátoga�uk Tamási Áron, majd Orbán Balázs sírhe-
lyét és mindkét helyen koszorúztunk. Délután a Hargi-
tára vezete� utunk, amire egy traktor vi� fel minket. 
Fent a csúcson havat is lehete� látni foltokban, de 
minél kevesebb havat, annál több kopjafát vehe�ünk 
észre. A Madarasi Hargita tetején gyönyörű látvány 
tárult elénk. Este táncház volt. Székelyudvarhelyről 
érkeztek táncosok és ők tarto�ak nekünk bemutatót, 
majd közösen táncoltunk. A negyedik nap Székelyvar-
ság felé vezete� az utunk. I� megnéztünk egy több 
mint kétszáz éves vízimalmot, a Csorgókő vízesést és a 
zsindelykészítés fortélyaival is megismerkedhe�ünk. 

Ezen a napon a szálláson fogyaszto�uk el ízletes 
ebédünket, ami helyi finomságokból állt. A délután 
folyamán Székelyudvarhelyen voltunk, ahol megkós-
toltuk az igazi székely kürtöskalácsot. Az utolsó nap is 
eljö�. Hazafelé tartó utunk elő� megkoszorúztuk 
Petőfi Sándor emlékszobrát, és megcsodáltuk Seges-
vár utcáit. Utána elbúcsúztunk idegenvezetőnktől, 
Leheltől, és visszatértünk emlékekkel telve Budapest-
re.          

Liszt Ferenc Általános Iskola 
7. osztályos tanulói

Flashmob az IKEA-nál
Az Arany János Iskola néptáncosai április 27-én (szombat) délben egy villámcsődületen ve�ek részt az Örs vezér 
téren található IKEA és Sugár közö�. A megmutatkozás apropója, hogy az iskola ebben a tanévben ünnepli fenn-
állásának 60. évfordulóját. E nagy múltra való tekinte�el több rendezvény is megrendezésre került az Újvidék 
téren. Ezeket is és magát az iskolát is szere�ük volna népszerűsíteni ezzel a programmal. Az idő sajnos nem 
kedveze�, de nem volt okunk panaszra. Legalább nem ese� az eső! A nagyon sok közreműködő gyermek (EK1-től 
a legnagyobbakig) és szüleik segítségével, valamint Povázai Zsuzsanna és Verhóczki Milán vezetésével, a mező-
földi táncok alaplépéseibe nyerhe�ek betekintést az arra járók, esetleg ki is próbálva azokat. Ezután a szomba� 
nap csak az „Örsnél” ért véget, ugyanis az iskolában már javában zajlo� egy másik rendezvény!

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi  intézményvezető
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Móra-nap
Május 31-én rendeztük meg a Móra-napot, melynek 
ebben  az évben a"Mindannyian megférünk nyugiban" 
címet adtuk.

A "Lélekkel az Egészségért Alapítvány" és "Belső 
csend" munkacsoport segítségével a diákok megis-
merkedhe�ek stresszlevezető technikákkal. Az 
állomásokon azt muta�uk meg a gyerekeknek, hogy 
mindannyian mások vagyunk, máshogy nyugtatjuk 
meg magunkat: van akinek  főzés, masszázs, zenehall-
gatás, bará� beszélgetés, társasjáték, barkácsolás, 
filmnézés, sport, jóga segít. Közben a digitális projek-
tek is előtérbe kerültek: fotómontázs és animáció- 
készítő programokkal igen krea�v alkotások készültek. 
Délután a szülőknek is hirde�ünk relaxációs tréninget.

Az alsósok birtokba ve�ék az újonnan felfeste� udvari 
játékokat. Sokan görkorcsolyával, rollerrel érkeztek az 
iskolába. Bóják közö� kelle� szlalomozni a közlekedési 
táblák figyelembe vételével, rendőrsapkás kisdiák 
irányíto�a a forgalmat. Szerencsére az időjárás is 
kedveze� a szabadtéri programoknak. 

Némethné Korom Edit

Gratulálunk az idei Takács Etel 
díjas tanárnak

Nagy örömünkre kolle-
gánk, Kocsis Zsoltné az 
idei tanévben elnyerte a a 
Takács Etel-díjat.
„A díj annak a pedagógus-
nak adományozható, aki a 
magyartanári gyakorlat-

ban a névadó szellemiségéhez és munkásságához 
méltó teljesítményt ért el tanításban.” 

Néhány hunyadis diák így nyilatkozo� tanáráról:
„Beszéljünk szépen, helyesen magyarul!  Ne használj 
idegen kifejezéseket! Az írásjeleknek megfelelően 
olvass!  Ügyelj az ékezetekre és a mondatvégi írásje-
lekre! Mielő� beadod a dolgozatot, még egyszer 
olvasd át! Ilyen és ehhez hasonló mondatok hangza-
nak el 1-1 magyarórán. De ez más iskolákban is biztos 
így van. Mi lehet nálunk a más? Lívia néni óráira a 
változatosság, a mindig újszerű feladatok, az interak�v 
feladatok, a „kütyükkel” megoldható csoportmunkák 
a jellemzőek. 

Van, amikor képregényt készítünk a János vitézről, és 
miközben rajzolunk, a szereplők fölé a felhőbe írjuk a 
szavakat, és ezala� vidáman megtanuljuk a versszako-
kat. Van, amikor labdázunk és közben a helyesírási 
szabályhoz kapcsolódó szavakat gyakoroljuk. Az idei 
Költészet napi megemlékezésen mindenkinek kötelező 
volt az okostelefonját használni, mert csak így tudtuk 
megfejteni a qr kódos rejtvényt, a versrészleteket-óri-
ási élmény volt a folyosón cikázó diákokat látni.”
Egy-egy tanév során több diák felkészítésével is hosszú 
időn át készül. Így mindig büszkék vagyunk a végered-
ményre, a kerüle� és fővárosi Kazinczy-díj, valamint a 
vers- és prózamondóversenyek állandó dobogós 
helyezéseire. 

Örülünk, hogy a mi magyar tanárunk, Kocsis Zsoltné 
Lívia néni kapta meg az idei Takács Etel-díjat.

                                                  Ercsényi Judit intézményvezető
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Az Ady Endre Gimnázium 
csapatai nyerték a Diákolimpiát 
ultimate frizbi sportágban

A 2018-2019-es tanévben a Magyar Diáksport Szövet-
ség, a sportági szövetségekkel együ�működve, újabb 
sportágak bevonásával te�e sokszínűbbé a Diákolim-
piát. Ezek egyike az ul�mate frizbi sportág.
Mi is ez? Ez egy frizbi koronggal játszo� csapatsport, 
melyben két, 7 játékosból álló csapat küzd egymás 
ellen. A játékhoz használt pálya téglalap alakú, ami 
három zónára van osztva. A csapat akkor szerez 
pontot, ha az egyik játékosa bedobja a korongot a 
támado� zónába, és o� egy csapa�ársa elkapja azt.
A mérkőzés általában a 17. pont megszerzéséig tart. 
Érdekessége, hogy nincs játékvezető, a játékosok 
maguk felelősek a �szta játékért, a szabályok betartá-
sáért.
Iskolánk csapatai az Ul�mate Frizbi Diákolimpia közép- 
magyarországi regionális elődöntőjén elért eredmé-
nyeik alapján (lányok: II. hely, fiúk: I. hely) juto�ak be 
az országos döntőbe.

A döntőre május 25-én került sor Gödöllőn.
A döntőben összesen 70 iskola és közel ezer sportoló 
mérte össze tudását. A felkészülés meghozta az ered-
ményeket. Külön öröm, hogy nem csak a tudásunk, 
hanem a szívünk is a helyén volt, a döntőben mindkét 
csapatunk veszte� helyzetből tudo� fordítani. 
A jó hangulatú versengésből mindkét csapatunk győz-
tesként került ki, ezzel megnyerték a Diákolimpiát.
Büszkék vagyunk rájuk! Gratulálunk felkészítő 
tanáruknak, Varga Anna testnevelőnek is!

A csapatok tagjai:
Lányok: Bagaméri Zsófia, Bagi Henrie�a, Hideg 
Csenge, Horváth Csilla, Kispál Alexandra, Kopacz 
Dalma, Lukács Tímea, Puskás Petra, Turschl Csenge, 
Veress Kata.
Fiúk: Bakos Botond, Csomós Olivér, Festarazzo Krisz�-
án, Kapi Ádám, Krizsán Péter, Nagy Bence, Njoku Bren-
don, Nyitrai Zoltán, Popovics Ádám, Takács Vince.

Frekot Erika igazgatóhelye�es
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Hangulatjelentés az 1.c sakkórájáról

Esős, sötét, szomorkás októberi napnak indult ez a májusi hé�ő. 
A Gárdonyi 1.c osztályában azonban vidámság és napsütés volt. 
Ma volt az első sakkóra, melyet az osztály egyik tanulójának 
apukája tarto�. Nagy izgalommal várták, mert több kis nebuló 
még nem ismerte a sakkjátékot. A többiek azért várták nagy lelke-
sedéssel, mert tudták, hogy egy igazi sakkjátékos fogja őket beve-
zetni a sakkozás rejtelmeibe. Az óra játékosan, ak�van telt, kis 
csoportokban sok-sok érdekes feladatot oldo�ak meg a gyerekek. 
Az óra végén még a sakkjátszmákat mérő óraszerkezet használa-
tát is megismerhe�ék. Reméljük, hogy lesz a sakktanulásnak 
folytatása, gyerekek már nagyon várják a következő alkalmat.

Kovács Katalin
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Fáklyával az olimpiai eszméért
A nyáron megrendezésre kerülő minszki II. Európai 
Játékok Rómából induló lángja 2019. május 9-én 
délután Budapestre érkeze�. Az a meg�szteltetés érte 
a Magyar Olimpiai Akadémia iskoláit, így a Zuglói 
Hajóst is, hogy egy kiváló tanulónk és sportolónk 
futhato� a lánggal. Az idén 124 esztendős Magyar 
Olimpiai Bizo�ság a fáklyás futásra 124 olyan közéle� 
személyiséget, sportolót, művészt, poli�kust, gyerme-
ket hívo� meg, akiknek hétköznapokban végze� tevé-
kenysége az olimpiai eszméhez köthető. Iskolánkat 
Gyóni-Maksa Levente, 6. a osztályos tanuló - aki arany-
jelvényes minősítést szerze� atlé�ka sportágban 
2018-ban - országos rúdugró bajnok - képviselte. 
Levente így írt az eseményről: „Öröm volt számomra, 
hogy részt vehe�em a fáklyás futáson. Amikor együ� 
érkeztünk a váltó tagjaival futva a Kossuth térre, úgy 
éreztem magam, mintha én is az I�úsági Játékok részt-
vevője lennék. Jó érzés volt egy közösséget alkotni a 
sok híres sportolóval, akikkel közös fényképeket is 
készíthe�ünk. Szép volt látni, ahogy Budapest 
legszebb részein halad végig a láng. Én a Budai vár 
alján futo�am, csaknem az alagút bejáratáig. Bár 
aznap szinte egész nap ese� az eső, a váltó idejére, 
szerencsére, elállt. Nagy meg�szteltetés volt számom-
ra, hogy ezen az eseményen én képviselhe�em az 
iskolánkat.”

Molnár Márta intézményvezető

Országos Ügyességi verseny a 
Mozgásjavítóban
“10 év 10 játék” mo�óval rendeztük meg a X. Mozgás-
javító Kupa keretében a hagyományos Ügyességi 
versenyt. A vetélkedőt minden évben egy tema�ka 
köré szervezzük, így volt már Olimpia, kerestük a 
Seuzo kincseket, megrendeztük a Vizes VB-ét, a foci 
EB-ét, voltunk Ökoiskola, megtaláltuk  a királylány 
gyűrűjét és megemlékeztünk a “Sportolj Velünk! ” és 
az “1 perc és nyersz!” játékokról is. Idén az elmúlt 
év�zed legsikeresebb játékaiból állíto�uk össze a 10 
állomást, így ünnepelve meg a 10 év legszebb pillana-
tait. 

A kupasorozatot minden évben országosan hirdetjük 
meg, így részt ve� Pécs, Békéscsaba, Sály, Miskolc, a 
Budapesten integrációban tanulók csapatai és a Moz-
gásjavító csapatai. Összesen 174 mozgáskorlátozo� 
diák sportolt egy teljes napon át.
Az ügyességi játékokkal párhuzamosan évente foci 
kupát is rendezünk, ahol a mozgáskorlátozo� diákok-
ból álló csapatok hatalmas mérkőzéseket vívnak. A 
rangadó, mint már több éve mindig, idén is Sály és a 
Mozgásjavító csapatai közö� zajlo�. És ugyanilyen 
izgalmasak voltak a sályi és a mozgásjavítós tanárok-
ból álló “Old school” csapat és a diákok csapatainak 
küzdelmes csatái is.
A verseny megnyitóján Szabó László, a Magyar Para-
limpiai Bizo�ság elnöke, valamint Locsmándi Alajos 
intézményvezető mo�válta szavaival a versenyzőket, a 
díjátadón pedig Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizo�-
ság fő�tkára is közreműködö�. És bár érmeket és 
kupákat oszto�unk a nap végén, mindenki győztes-
ként távozhato�, hiszen a résztvevők kivétel nélkül 
teljesíte�ék a hol vidám, ötletes, hol komolyabb 
kihívás elé állító feladatokat.

Bartos Adél szomatopedagógus
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A „Kihívás Napja”

A Magyar Szabadidősport Szövetség május utolsószer-
dáján rendezte meg a „Kihívás Napja” versenyét, 
amelyre a Pannónia koli is beneveze�. A verseny 
lényege, hogy legalább 15 perces pulzusnövelő moz-
gást teljesítsenek a résztvevők. Kollégiumunkban – 
konditeremben testépítésre és szobakerékpározásra – 
a klubszobában asztaliteniszezésre, csocsózásra, a 
szomszéd iskola tornatermében teremfocira és 
kézilabdázásra volt lehetőség. Sajnos az időjárás a 

grundra terveze� focit elmosta. A rendezvény elérte 
célját: diákjaink és tanáraink jó hangulatban sportol-
tak. Mind a három helyszínen volt olyan időpont, 
amikor kitehe�ük volna a megtelt táblát.

Tóth Lajos László nevelőtanár

Futógálán a kis zuglói hajósosok
Nem lehet elég korán kezdeni: iskolánk elsős tanulói 
egy spontán alakuló anya-lánya program keretében 
május 19-én részt ve�ek a 24. Női Futógálán. A kislá-
nyok nagyon könnyen teljesíte�ék a 2,5 km-és távot, 
jövőre merészebbek leszünk!
A fotón Kiss Luca, Bordy Emma, Egri Borbála, Harkai 
Vivien első osztályos tanulók láthatók.

Egri Ágnes napközis pedagógus és 1. osztályos szülő

Microsoft
2019. május 31-én tarto�a 
krea�v tanévzáróját a Micro-
so� Innova�v Iskola Program 
2018/2019-es évfolyama. A 
rendezvényen Christopher 
Ma�heisen,  a Microso� 
Magyarország ügyvezető igaz-
gatója adta át a vállalat elisme-
rő oklevelét  a Zuglói Herman 
O�ó Tudásközpont Általános 
Iskola igazgatójának, Tószegi 
A�lának az Innova�v Iskolai 
Program vezetőképzésében 
végze� kiemelkedő munkájá-
ért.
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Matematika versenyen győztem!

Kakucs Anton Benedek 5.a osztályos tanuló vagyok. 
Szeretném megosztani veletek, hogyan értem el első 
helyezést a XIV. Kerüle� Általános Iskolák számára kiírt 
Matema�ka Versenyen.
A kerüle� verseny előzményeként Hajnal László tanár 
úr rendeze� az iskolámban (Ka�a Margit Általános 
Iskola) Matema�ka Háziversenyt. Több évfolyamtár-
sammal együ� 60 perc ala� kelle� megoldanunk 5 
igen változatos: logikai, pontos számolást igénylő és 
becsapós feladatot. Török László Csanáddal (5.b osztá-
lyos fiú) együ� értük el a legjobb eredményt, ezért 
neveze� minket a Tanár úr a kerüle� fordulóra. Erre a 
versenyre a felkészülés a szakköri órákon történt. I� 
korábbi versenyek feladatsorait oldo�uk meg, majd a 
megoldásokat átbeszéltük és értelmeztük. O�honra is 
kaptunk feladatokat, de volt olyan is, amivel a szakkö-
rön találkoztunk először.
A Kerüle� Versenyen kapo� feladatsor (ami ugyanúgy 
5 példából állt) véleményem szerint nem sokban 
különbözö� a korábban megoldo�aktól, emia� nem 
éreztem különösen nehéznek azokat. Már a verseny 
után az az érzésem volt, hogy jól sikerült megoldanom 
a példasort. 
Amikor jelezték, hogy benne vagyok az legjobb hatban 
a Kerületben, nagyon örültem, és egyben izgultam is 
amia�, hogy végül hányadik leszek. Amikor kiderült, 
hogy Első le�em, jó érzés fogo� el, még úgy is, hogy 
holtversenyben végeztem a Kerület egy másik tanuló
jával. 
Az egész családom nagyon büszke volt rám. A testvé-
reim is mindig jók voltak matema�kából, és én is 
nagyon szeretem ezt a tantárgyat. Ezért volt jó érzés 
elérni ezt az eredményt.

Kakucs Anton Benedek 5.a

Siker a robotépítő versenyre 
kiírt pályázaton: A Vizafogó 
Általános Iskola benne van az 
50-ben 149 csapatból! 
Idén Magyarország rendezi meg a robotépítő olimpia 
döntőjét. Az innovációs tárca ötven magyar iskola 
csapatait támogatja a programozási versenyhez szük-
séges eszközökkel, növelve ezzel a hazai esélyesek 
számát a világversenyen.

A World Robot Olympiad (WRO) nemzetközi robotépí-
tő verseny világszerte összesen több mint 60 ezer 
fiatalt mozgat meg. A magyarországi döntőre hatvan 
országból közel háromezer versenyzőt várnak. A verse-
nyek egy sportesemény izgalmát ötvözik a speciális 
robotok tervezésének, építésének és programozásá-
nak kihívásával.

Az iskolai csapatok az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) ’ Programozd a jövőd!’ projektjé-
nek köszönhetően juthatnak hozzá a programozási 
feladatok kivitelezéséhez szükséges Lego Mindstorms 
készletekhez. 

A felhívásra háromszoros volt a túljelentkezés, 127 
intézményből 149 csapat pályázo�. Örömmel jelent-
jük, hogy a Vizafogós ’Robofish’ csapat az iskola hon-
lapján lévő videón látható pályamunkával bekerült az 
50 kiválaszto� csapatba!  Jó munkát és sok sikert kívá-
nunk a versenyen a résztvevő gyerekeknek és Lendvai 
Szilvi tanító néninek, aki a projektet koordinálja!

Simon Márta könyvtáros
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Rendhagyó megemlékezés

A Nemze� Összetartozás Napját az idei tanévben a 
Határtalanul program projektnapjával ünnepeltük.
Elhagytuk az iskola épületét és a Margit-szigetre szer-
veztünk egy 12 állomásos tudáspróbát. Az Erdélyben 
átélt élményeket, a megszerze� ismereteket interak�v 
módon fedezhe�ék fel azok, akik nem ve�ek részt 
ezen a fantasz�kus utazáson. A programban résztvevő 
7. osztályosok veze�ék az állomásokat. A feladatok 
közö� a totón, kirakós játékon kívül drámajáték, vers-
tanulás és sorverseny is volt. A verset Arany János 
szobránál kelle� elmondani. A Vadasparknál Erdély 
állatvilágával, a Rózsakertben pedig erdélyi szavakkal 
ismerkedtek a gyerekek. A Zenélő kútnál megtudhat-
ták, hogy ki készíte�e és hol állt Erdélyben az 
erede� kút.

Az állomások megtalálásához az egész sziget területét 
be kelle� járni. Térkép segíte�e a kalandozást. Eköz-
ben a sziget szépségeivel, rejte� kincseivel is megis-
merkedtek tanulóink. A program végén fáradtan, de 
csillogó szemmel fejezték be a pannóniás diákok a 
napot. 

Puksa Beáta
igazgatóhelye�es, programfelelős

Határtalanul!

Kárpátalján és Erdélyben jártak a telekisek a Határta-
lanul! pályázat támogatásával az elmúlt hetekben. 
Kárpátalján jártunk a Vereckei-hágónál, a husz� 
várromnál, a munkácsi várban és kalandos teherautós 
utazást te�ünk a Tisza-forráshoz. Az erdélyi program 
keretében Déván, Torockón, Tordán, Kolozsváron és 
Nagyváradon jártunk. Az öt napos kirándulásokat több 
hónapos felkészülés előzte meg, amely magában 
foglalta a határon túli partneriskoláink vendégül- 
látását is: még novemberben a kolozsváriak, május 
elején pedig a técsőiek látoga�ak Budapestre.

Molnár Emese

Disszeminációs találkozó az 
Ady Endre Gimnáziumban 

Az ERASMUS+ projektek fontos eleme a módszerek, 
eredmények átadása, a jó tapasztalatok megosztása 
és közzététele.  
Az Ady Endre Gimnázium és a Pannónia Német Nem-
ze�ségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános 
Iskola második alkalommal szervezte meg közösen a 
találkozót, ezú�al még több iskolát bevonva. Az 
eseményre a XIII. és a XIV. kerüle� oktatási intézmé-
nyek és az Ady E. Gimnázium az erre a hétre időzíte� 
partnertalálkozóján résztvevő külföldi tanárok is be 
tudták mutatni a saját intézményeik együ�működési 
eredményeit, kezdeményezéseiket. A programon 
jelen volt a Közép-Pes� Tankerüle� Központ képvi-
selője is. A projektmegbeszélés a külföldi kollégákra 
való tekinte�el angol nyelven zajlo�.  

A délutánt az Ady Endre Gimnázium igazgatónőjének, 
Szalai Bernade�nek köszöntő szavai nyito�ák meg. 
Ezt köve�ék az projektbemutatók. Az iskolák tevé-
kenységeinek bemutatója egyszerre volt megdöbben-
tő, hogy mennyi munka és ötlet van egy-egy projekt 
mögö�, ugyanakkor rendkívül inspiráló is volt a részt-
vevőknek a saját szakmai fejlődésükben és hogy az 
iskolák módszertani megújításaikkal további eredmé-
nyeket érhessenek el. A változatos témák, módszerek 
és eredmények beszámolója után a délután a résztve-
vők kötetlen beszélgetésével, a tapasztalatok, ötletek 
cseréjével folytatódo�.

Sallai Zoltán

 languagecert nyelvvizsgÁk a 
vizafogÓban
A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaköz-
pon�al kötö� megállapodásunknak köszönhetően 
lehetőség nyílt arra, hogy iskolánk tanulói az intéz-
ményben hivatalos nyelvvizsgát tegyenek.
2019.május 20-án és 21-én 3 osztályból 26 diákunk 
te� A1. és A2. �pusú nyelvvizsgát. A bizonyítványosz-
tásig kiderül, sikerült-e. Mi drukkolunk!
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Hunyadisok Felvidéken
Az iskola hetedikes diákjainak idén is lehetősége 
adódo� részt venni a Határtalanul! programban, 
melynek keretei közö�, egy kiváló idegenvezetővel 
ellátogatha�unk a felvidéki bányavárosokba, és a 
Szepességre, hogy i� két nap ala� életre szóló élmé-
nyeket szerezzünk.

Reggel hétkor már indult is a busz az iskola elől, de a 
korán kelés most senkit nem zavart. Egy hosszú buszút 
után érkeztünk meg a festői kisvárosba, Selmecbányá-
ra, ahol megtekinte�ük az Óvárost, és ahol buzgó 
idegenvezetőnk nem mulaszto� el elmesélni mindent, 
ami a városhoz köthető. Már délután volt, mikor meg-
érkeztünk második ú�célunkhoz, a körmöcbányai 
Pénzverdébe. I� egy kissé kimerítő előadást hallgat-
tunk végig a hely történetéről, majd továbbindultunk 
Besztercére, ahol megnéztük a főteret, majd egy órás 
szabadidőt kaptunk. Csak este érkeztünk meg a szállá-
sunkra Várhosszúréten, ami egy kicsi, de szinte kizáró-
lag magyar lakta település.
Másnap reggeli után ellátoga�unk a Dernői Magyar 
Tannyelvű Alapiskolába, ahol közösen
énekeltünk velük, majd csokit adtunk a gyerekeknek. 
Csaknem kétórás o� tartózkodásunk igen tanulságos 
és elgondolkodtató volt. Ezek után Betléren megnéz-
tük az Andrássy-kastélyt, és a magyar nyelvű vezetés 
után egy kellemeset sétáltunk a parkjában. Miután 
elhagytuk a kastélyt, kerek egy óra kanyargás után a 
félelmetes szerpen�nen egy kis zivatarban érkeztünk 
meg Lőcsére, ahol ismét szabadidőt kaptunk a főtér 
megtekintése után. A nap utolsón programjaként a 
Szepesi várat néztük meg, majd a fárasztó, de élmény-
dús nap után, szinte régi ismerősként köszöntö�ük a 
buszt és a szállást.

Ismét korán indultunk el, de ennek ellenére csak 
délben érkeztünk meg Kassára, ahol először egy szűk 
csigalépcsőn szinte négykézláb kapaszkodtunk fel a 
kassai Dóm tornyába. Miután mindenki kigyönyörköd-
te magát és lefotózta a kilátást, megnéztük Rákóczi 
fejedelem sírját, amin mi is elhelyeztünk egy koszorút, 
majd énekkarvezetőnkkel, Hédi nénivel, elénekeltük a 
magyar himnuszt. Kassai barangolásunk utolsó kötö� 
programjaként elmentünk a híres Rodostó-házba, ahol 
egy érdekfeszítő előadást hallga�unk végig a fejede-
lem életéről. A szuvenírek vásárlásában ezek után még 
a szakadó eső sem akadályozo� minket, és így min-
denki boldogan, és fáradtan indult vissza a buszhoz, 
azzal pedig Budapest felé.

Még most is örömmel tölt el, ha arra eszembe jut, 
mennyi csokrot és koszorút helyeztek el a Rákóczi-sí-
ron, magyar színekben. A határtalanul program meg-
taníto� arra, hogy a nemze� összetartozás nincs 
emberek által húzo� határok közé szorítva, és boldo-
gan gondolok vissza erre a három csodálatos napra.

Nagy Eszter 7/B
Hunyadi János Általános Iskola
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Herman Gála
Ismét eltelt egy év, ha május, akkor izgalmakkal teljes 
készülődés a Herman gálára.
2019. május 7-én reggelétől ünnepélyes hangulat 
uralkodo� iskolánkban. Délután 17 órától előadás 
kezdődö� a RaM Művelődési Központban. Kicsi és 
nagy teljes színházi díszben várta, hogy az énekkaro-
sok megnyissák az estét. Bale� tánc, angol versek, 
hangszeres előadások, táncok, színpadi kis versek 
váltak igazi előadássá.
Az első évfolyamosok bohóckodtak nagy krumpliorral, 
igazi nagyorrú cipőben és hatalmas ruhákban, paró-
kákban csaltak mosolyt a nézők arcára.
Jeromossal ismerkedhe�ük meg, a remeterákkal, aki 
kalapját keresve egy egész tengeri kavalkádot hozo� 
szemünk elé a 2. b osztály által.

A 2. a-sok a zene ütemére lépve, táncolva káprázta�ak 
el minket.
A harmadik évfolyam igazán sokszínű tánccal kedve-
ze� nekünk, hol zombikként keringtek Michael Jack-
son zenéjére, igazi Thrillert előadva, hol ezüstben 
villogva igazi királyi előadást látha�unk a Dancing 
Queen dallamára, és a mókás trollok is megjelentek 
égbemutató parókáikkal, igazán jó hangulatot terem-
te�ek.

A 4. évfolyam sem adta alább. Egymást a színpadról 
felemelve ropták a talpalávalót, tapsoltak, ugrálóköte-
leztek egyénenként, párban, tanítókkal a színpadon, 
fekete-fehérben kitörtek a szürke hétköznapokból.

Majd színes elasz�kus anyagba burkolva �tokzatos 
táncot lejte�ek az 5.b-sek, nem tudtuk megkülönböz-
tetni, csak sejte�ük, melyikük hol lehet. Igazi �nédzser 
táncot lejte�ek, farmerben, a fiúk kalapban, egy nagy-
szerűen koreografált előadás melle�.

A 6.a modern tánca igazán fülbemászó dallamokra 
zajlo�. Majd komolyabb vizekre evezve a 6. b osztály 
anyák napi prózai műsora következe�, ahol örök igaz-
ságokat hallga�unk meg. Szem nem maradt szárazon. 

A 7. évfolyamosok korszakváltó zenei bemutatója 
melle� tánc tehetségekkel ismerkedhe�ünk meg, 
Fred Aster mellől csak Ginger Rogers hiányzo�. Mind a 
szülők, mind a nagyszülők felismerhe�ék a saját 
korosztályuk zenéjét, egészen napjainkig.
Végzőseink a jövőből idézték elő a 20 évvel későbbi 
osztálytalálkozót. Kívánjuk, hogy minden vágyuk 
váljon valóra!

Mi tanárok bemuta�uk, hogy egy egyszerű műanyag 
cső segítségével milyen nagyszerű műveket tudunk 
előadni. Nehezen álltuk meg a nevetést!
Zárószámként hagyományosan egy közös dal hangzo� 
el a fellépő „Hermanosok” előadásában:
„És majd eljön a nap, álmaink mind valóra válnak, ami 
vár reánk, az mindent felülmúl. Az lesz a legjobb idő 
arra, hogy felismerjük egymást, s hogy tényleg szép 
legyen a múlt…”

Molnárné Spisák Ágnes
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Aranylurkók
A Zuglói Arany János Általános Iskola és AMI Arany-
lurkók néptánccsoportja felkérést kapo� a Semmel-
weis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet és a Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar, Gyógypedagógiai Továbbképző Központ 
által megrendezésre kerülő magas színvonalú progra-
mok nyitó műsorában való részvételre.
A gyerekek szerepelhe�ek „Egy pálya a gyermekekért, 
a szülőkért, a családokért”.

Dr. Németh Tünde 65. születésnapjára rendeze� 
ünnepségen és szakmai napon 2019. március 27-én.

2019. május 8-án az Aranylurkók felléptek A Gyerme-
kért és Családért Alapítvány, Segíts Gyorsan Alapít-
vány, Heim Pál Országos Gyermekgyógyásza� Intézet, 
Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet, 
Magyar Pszichiátriai Társaság által megrendeze�   Lelki 
Egészség a Perinatális Időszaktól a Koragyermekkorig 
Regionális Európai Konferencián.   

Minkét előadáson a gyerekek nagy sikerrel szerepel-
tek.

Szűcsné Tihanyi Gyöngyi intézményvezető

Az Óbudai Danubia Zenekar a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskolában járt

2019. május 14-én iskolánkban találkozha�unk az 
Óbudai Danubia Zenekarral, akik már korábban is 
megörvendezte�ek minket a muzsikájukkal. Most 
Haydn A pa�kus című operáját muta�ák be nagy siker-
rel. A felső tagozatosok melle� néhány alsós osztály-
nak is szerencséje volt, és o� lehete� az előadáson. 
Hámori Máté, a karnagy remekül átalakíto�a, gyere-
kek számára is élvezhetővé te�e ezt a műfajt. Sokan 
most először találkoztak az operával, szerencsés volt 
ez a ráhangolódás a komolyzenére. Az erede�leg 
három felvonásos művet 1 órába sűrítve adták elő. 4 
remek operaénekest hallga�unk táto� szájjal. A 
gyerekeket teljesen elvarázsolta Haydn muzsikája.
Idézetek harmadikos tanítványaim megnyilvánulásai
ból:
„ Ámultam, hogy milyen szép hangjuk volt!”
„ Nem volt kedvenc részletem, mert az összes rész jó 
volt.”
„Nagyon tetsze� az opera és még egyszer megnéz-
ném!”
„Sokat neve�ünk rajta, mert sok vidám és vicces 
jelenet volt benne.”
„Szerencsés vagyok, hogy megnézhe�em.”
„Nagyon érdekes volt, mert még nem lá�am operát.”
„Nekem ez egy élmény volt, és szerintem meg fogom 
kérni anyukámat, hogy menjünk Operába, mert 
nagyon tetsze�. A színészek nagyon kite�ek magu-
kért.”
„Nagyon tetsze� az előadás, főleg, hogy most először 
lá�am operát! Nagyon vicces, örömteli, izgalmas és 
mozgalmas volt az egész előadás.”
„Szerintem jó volt, hogy sok gyerek most ismerkede� 
meg élete első operájával.”
Remélem, hamarosan újra ilyen élményben lesz 
részünk!

        
  Kertes Viktória  tanító
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dÍjazottak
 Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak

      Ágoston Gabriella Marianna Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium 

      Almási Klára Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola 
      B. Kiss Éva Teleki Blanka Gimnázium 
      Balóné Schetzmayer Katalin Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
      Bunyitainé Buda Éva Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános 

Iskola 
  Egriné Marián Valéria Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
      Finyné Kereseő Kinga Márta Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
      Forrai Mária Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
      Icsu Anna Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola 
      Jakóts Éva Magdolna Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 
      Kapcsos Éva Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium 
      Kovács Tiborné Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános 

Iskola 
      Lovász Tamás Józsefné Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
      Miklós Zsuzsánna Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános 

Iskola 
      Molnár Katalin Julianna Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
      Mutzné Szőke Ágnes Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 
      Ostváthné Palenyik Mária Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskola 
      Pálinkásné Szecsődy 
      Zsuzsanna Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola 
      Pusztai Mária Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 
      Sándor Istvánné Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
Szabó Csaba Béla Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium 

      Szente Edit Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola 
      Szilágyi Anna Mária Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium 
      Tüske Margit Teleki Blanka Gimnázium 
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A Miniszter Elismerő Oklevelét vehette át

    Anghelyi Judit  Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

    Bartalis Katalin  Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

    Bartók Mária  Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 

    Butkainé Sturovics Ágnes  Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

    Deák Ferenc Középiskolai 
    Kollégium nevelőtestülete  Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 

     Dr. Kissné Stekler Éva  Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola 
     Drexler Béláné  Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános 

Iskola 
     Fekete Anita  Budapest XIII. Kerületi Fischer Annie Zeneiskola 

Alapfokú Művészeti Iskola 
     Fodor -Rábai Erika Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola 
     Gorka Ildikó  Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
     Halmai Katalin  Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
     Novákné Nagy Márta  Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános 

Iskola 
     Pungorné Tarr Erika  Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános 

Iskola 
     Tamásiné Szluka Ildikó  Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
     Varga Edina  Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános 
     Zsarkóné Visnyovszky 
     Gabriella Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola 

 

Kiemelkedő intézményvezetői tevékenysége elismeréseként a Közép-Pesti 
Tankerületi Központ Kiválóság Díját kapta:  

      Somorjai Ágnes Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, 
Készségfejlesztő Iskolája, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 
Kollégiuma és Gyermekotthona 

      Szenteiné Bukovinszki Katalin Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 
      Tószegi Attila Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola 
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