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Szüreti mulatság
A Zuglói Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI 
idei éves projektje a hagyományok megismerését és 
ápolását tűzte ki céljául. Mi mással is kezdhe�ük volna 
a magyar népszokások felelevenítését, ha nem a hagyo-
mányos szüre� mulatság megrendezésével? Az 
esemény főszereplői a nyolcadik osztály tanulói voltak. 
Ők az iskolai program megalapozásaként részt ve�ek a 
Soós István Borásza� és Élelmiszeripari Szakgimnázium 

tangazdaságában egy valódi szüreten. Az i� megszer-
ze� ismereteiket egy kisfilmben örökíte�ék meg, ami az 
iskolai rendezvény egyik fontos műsorszáma le�. Emel-
le� a nyolcadikosok tanárai, Ke�ős Tímea, Nagy Katalin 
és Dobók Viktória segítségével népi táncokat is előadtak 
az alkalomhoz illő népviseletbe öltözve. Ezután a gyere-
kek és a tanárok az udvarra vonultak, ahol már várta 
őket korábban leszüretelt szőlő, a daráló és a szőlőprés, 
amit mindenki ki is próbálhato�. 

A munkával egyidőben folytatódo� a zene és a tánc, így 
a frissen préselt mustot hamar el is fogyaszto�ák a 
mulatozók.

Trencsényi Péter szabadidőszervező

A Vizafogó csatlakozott a 
Tetris kihíváshoz 

Hatalmas népszerűségnek örvend a legújabb interne-
tes trend, a Tetris kihívás, amihez egyre többen csatla-
koznak.  A kihívás lényege, hogy a résztvevők kipakol-
ják a munkájukhoz szükséges kellékeket, majd a közös-
ségi oldalakon mutatják meg a felülről lefotózott ered-
ményt. Kihívás azután lett belőle, hogy 2019. szeptem-
ber 1-jén a zürichi járőrök kirámolták az autó tartalmát, 
és szépen elhelyezték azt a betonon az autó mellett, a 
két rendőrrel együtt, majd megjelölték, kiket hívnak ki, 
hogy csinálják utánuk a mutatványt. A kép 4500 reakci-
ót és 1000 megosztást kapott, és azóta a világ minden 
pontjáról érkeznek a Tetris Challenge képek. 

A Vizafogó Általános Iskola is csatlakozott a kihíváshoz 
a következő fotóval: 

Simon Márta könyvtáros
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Megemlékezés 1956. október 23-ról

Nemze� ünnepünk elő� �sztelegve október 22-én a 
Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 
Általános iskola is megemlékezést tarto�. Ve�téssel 
kísért előadást hallgatha�ak meg a gyerekek, amely 
során Cselei Márta tanítónő szervezésében
korabeli naplórészletek felolvasásával, egy 12 éves 
kisgyermek feljegyzései alapján idézték fel az esemé-
nyeket. Ez a 12 éves fiú, Csics Gyula, 1956. október 
23-án elhatározta, hogy naplót ír. Közel volt a tűzhöz – 
szó szerint, hiszen Budapesten, a Somogyi Béla utca 
10-ben laktak, a Corvin áruház háta mögö�. Megfigyelt 
mindent, sétákat te� a városban, és mindezt lejegyezte. 
Fejében és naplójában keverede� a pes� gyerekvilág, a 
gangok világa és az éppen zajló történelem. Csics Gyula 
naplóját 2006-ban, a forradalom 50. évfordulóján adta 
ki az 1956-os Intézet. Évek óta rendszeresen elővesszük 
és idézzük az ünnepen naplójának sorait, melyek az 
egészen fiatal korosztályhoz is közelebb hozzák a törté-
néseket.  Az ünneplést még emlékezetesebbé te�e, 
hogy felső tagozatosaink a Zuglói Filharmónia Felfede-
zőúton komplex i�úsági előadás-sorozat őszi rendezvé-
nyének keretében a magyar szabadsághősökről tekint-
he�ek meg egy rendkívül színvonalas, magával ragadó 
elődást.

Juhászné Bóka Szilvia intézményvezető-helye�es

2019. október 22-én a Pannónia kolisai látogatást 
te�ek a Terror Háza Múzeumba.  A forradalomra, hősei-
re és áldozataira emlékezve jártuk végig a XX. századi 
magyar történelem két szégyenteljes és tragikus korsza-
kában elkövete� rémte�eknek emléket állító kiállítást. 
A gyerekek az iskolában tanultakat valóságosan megta-
pasztalva érezhe�ék át a nyilas és a kommunista 
erőszakszervezet szörnyűségeit. A kiállítást végigjárva 
megkönnyebbülve gondoltunk arra, hogy a két gyilkos, 
embertelen rendszer elleni harcból a szabadság és 
függetlenség erői kerültek ki győztesen.
A Nemze� Színház közreműködésével lá�ha�ák a 
diákok, ahogy Tóth Ilona személye eggyé vált az ártat-
lanság fogalmával, miközben a megsokszorozo� bűn, 
kezdve a beismerésre való kényszerítéstől a gyilkosság 
elhitetéséig, kedvére játszhatja halálos játékát egy fiatal 
lánnyal. A mű méltó emléket állít az 1950-es évek 
világának, illetve a már�r orvostanhallgató életének.

Barta Zoltán és 
Bihari Tamás 

kísérőtanárok

Különleges vendéggel ünnepelte a Városlige� 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az 
október 23-i forradalmat. Az ötvenhatos események 
szemtanúja és ak�v résztvevője, Koszmovszky Edina 
emlékeze� vissza a korabeli eseményekre. Ő a „piroska-
bátos lány”, aki felolvasta a Rádió épülete elő� a diák-
ság 14 pontos követelését. 
Elbeszélése alapján a diákok 
hiteles és megkapó képet 
kapha�ak az 1956-os 
eseményekről. A találkozó 
nagy érdeklődés melle� 
zajlo�, a beszélgetés után a 
gyerekek még sok kérdést 
te�ek fel vendégünknek. 

Tihanyi Nóra
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Halloween az Eötvös suliban 
Halloween  éjszakáját sokan amerikai ünnepnek tekin-
�k, ám ennek a különleges alkalomnak a gyökerei 
régmúlt kelta korokra nyúlnak vissza. Elsősorban az 
angolszász országokban népszerű, de mára már az 
egész világon elterjedt – így Magyarországon is.
Iskolánkban már évek óta hagyomány a Halloween 
megünneplése . Az alsó tagozaton egy-egy angol óra 
keretében öltöznek be a gyerekek " rémisztő „ jelme-
zekbe, és játszunk különféle játékokat. A felső tagozat-

ban Hallo-
ween vetél-
kedőt tar- 
tunk, amit 
fergeteges 
Halloween 
disco követ. 
A vetélke-
dőn az osz- 
t á l y o k  
osztályfőnö-

kük segítségével mérhe�k össze erejüket. A különféle 
fejtörők melle� nem maradhatnak el az olyan játékok 
sem mint a karaoke, a tökteke, a vérivás vagy a lufipin-
cér.  Mind a vetélkedő mind a disco rendkívül népszerű 
fantasz�kus jelmezekkel színesítve. 

                                                                
Halmosi Gabriella 

Halloween a Lisztben
A Liszt Ferenc Általános Iskola hagyományos Halloween 
par�ja idén október 24-én került megrendezésre a 
nyelvi munkaközösség és a diákönkormányzat szervezé-
sében. A korábbi évekhez hasonlóan, a program elsőd-
leges célja a tanulók ismereteinek bővítése volt az 
angolszász kultúra jeles ünnepének kapcsán, interak�v 
feladatok, fejtörők, játékok által. A gyerekek rémisztő 
jelmezekben, farago� tökkel a kezükben, átszellemülve 
érkeztek az eseményre. A csapatok múmiakészítésben, 
szókeresésben, táncban, kirakósban is összemérhe�ék 
tudásukat. A győztes csapatok tagjai közö� cukorka, 
csokoládé és egyéb finomság került kiosztásra,szintén 
az ünnep szokásainak megfelelően.
A témanap általános tapasztalata az volt, hogy a tanu-
lók jókedvvel, lelkesen foglalkoztak a Halloween témá-
jával, valamint érdeklődően ve�ek részt a feladatokban. 
A gyerekek Zugló tévének ado� interjúiból az is kide-
rült, hogy a következő években még több infókommuni-

kációs eszközt szeretnének használni a tanórán kívüli 
tevékenységek során is. Összességében tartalmas dél- 

utánt tudhatunk 
magunk mögö�, 
melynek során 
mindenki megta-
lálha�a a hozzá 
legközelebb álló 
programot és mo- 
�vációt meríthe-
te� az idegen nyelvi 
kultúra megisme-

réséhez.  
Budaházi Fruzsina

Halloween a Pannóniában
2019. október 24-én került sor a minden évben nagy 
sikernek örvendő Halloween délutánra a 13. kerüle� 
Pannónia Általános Iskolában.  A délelő� angolórákon 
Halloween témában szókincsfejlesztő játékok, videók, 
zenék kerültek lejátszásra, megbeszélésre. 
Az angol munkaközösség célja, hogy a diákjaik szerte-
ágazó szókinccsel, gyakorla�al rendelkezzenek a min-
dennapi angol nyelvű kommunikációban.  A hagyomá-
nyokhoz híven a Halloween délután egy jelmezes felvo-
nulással kezdődö� a Díszteremben, a zsűri díjazta a 
fantáziadús, és egyénileg elkészíte� jelmezeket, majd 
ezt követően �z helyszínen játékos feladatokat oldo�ak 
meg a negyedikes-ötödikes-hatodikos tanulók, a hete-
dik és nyolcadikos tanulók pedig javíto�ák a feladato-
kat, lepecsételték a menetleveleket. Tízből hat feladat 
helyes megoldásáért már lehet jó jegyet kapni angolból. 
A gyerekek hihetetlen öröme minden évben megerősít 
bennünket a munkánkban.

Márkó Szidónia angoltanár
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Állatok világnapja az Álmosban

2019 októberének első hetében az 1. b osztályos tanu-
lók az Állatok világnapjára készültek.
A hét folyamán 7 próbát kelle� teljesíteniük, közö�ük 
párosítós-összekötős feladatok, találós kérdések, mate-
ma�kai és logikai feladványok, állathang felismerő 
játékok is szerepeltek.
Szorgalmasan gyűjtö�ék az állatképeket, amelyeket egy 
nagy közös tablóra ragaszto�ak fel.A próbát mindannyi-
an sikeresen teljesíte�ék, a tevékenységekben örömü-
ket lelték. Jutalmuk egy közös oklevél és 1-1 állatos mat-
rica volt a saját „Kincses füzetükbe”.

Békési Tünde, Kádár Gabriella

Terápiás kutyák az osztályban
A XIII. Kerüle� Eötvös József Általános Iskola 5.b osztá-
lya négylábú látogatókat kapo�. Az Állatok Világnapja 
alkalmából az Azúr Segítőkutyás Egyesület kutyái jö�ek 
el hozzánk, három terápiás kutya: Nessie, a barna labra-
dor,  Lili, a golden retriever, Molli, a fekete labrador, 
valamint Nudli, az öthónapos puli, aki még a felkészülés 
fázisában van. Neki sokat segít ebben az is, hogy moz-
galmas iskolai légkörben lehet. A foglalkozást Molli és 
Nudli felvezetőjének köszönhe�ük, akinek lánya, Anna 
5.b osztályos.
A látogatás során vendégeink meséltek arról, hogy 
milyen segítő kutyák vannak, és miben tudnak segíteni 
gazdáiknak. Szó volt arról is, hogy milyen elvárásoknak 
kell megfelelnie egy terápiás kutyának. Kiegyensúlyo-
zo�nak és együ�működőnek kell lennie, jól kell tűrnie a 
zajokat, a hirtelen mozdulatokat, és könnyen kapcsola-
tot kell létesítenie az emberekkel.
Az ismertető után következe� a játék. A gyerekek alag-
utat hoztak létre magukból, a kutyák pedig átszaladtak 

rajta. Azután jö� a bátorságpróba, amikor a testükre 
kent joghurtot Molli lenyaloga�a. Ez egyszerre volt 
vicces és meglepő érzés. A kutyusok sok simogatást és 
ölelést is kaptak. Iskolánkban rendszeresen vannak 

á l l a t a s s z i s z t á l t 
f o g l a l k o z á s o k , 
melyek során egy- 
értelműen látszik, 
mennyi jótékony 
hatása van az 
állatok jelenlété-
nek: oldják a gyere-
kek szorongását, 
növelik a tanulási 

mo�vációjukat, fejlesz�k a magatartásukat és 
pozi�v légkört teremtenek.
A kutyákkal töltö� idő igazi feltöltődés volt minden 
résztvevő számára, könnyen mosolyt csaltak az arcokra 
és segíte�ék az osztályközösség épülését is.

Állatok világnapja 

Témanap a Liszt Ferenc Általános iskolában
Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy az állatok világ-
napján, október 4-én témanapot szervezünk. 
A várva várt esemény az iskola diákjainak közös éneklé-
sével kezdődö�, majd 14 állomáson 14 érdekes prog-
ram várta a gyerekeket. Állatmeseírás, álla� rajzok, 
puzzle, állatok kommunikációja, logikai társasjátékok, 
diákok által készíte� PPT-k, gyógyító, csodálatos állatok, 
pókfoci és sok más érdekes feladat várta a gyerekeket. 
Közben az osztályok megoldandó „ló�-fu�” rejtvénye-
ket kaptak, így igazán 
mozgalmas volt a déle-
lő�. 
A témanap minden moz-
zanatának célja az volt, 
hogy tanulóink figyelmét 
felhívjuk az élővilág töré-
kenységére, az állatok 
védelmére.
A rendezvényt a gyere-
kek kedvenc programja, 
színes állatbemutató 
zárta, ahol a kaméleontól 
a szövőhangyáig igazi 
állatokat is simogathat-
tak, figyelhe�ek a diákok.

Barefieldné Kovács Aranka
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Apródavató

Október 9-én az „apródokra” figyelt a 125. tanévét 
kezdő Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóközössége 
az iskola tornatermében. Megelevenedtek Gárdonyi 
közismert regényének, az Egri csillagoknak a szereplői, s 
megküzdö�ek a várvédő magyar apródok az ellenséges 
török katonákkal. S, hogy kik voltak ezek a hős apródok?  
Természetesen azok a kisdiákok, akik a felső tagozatot 
kezdték el az idén iskolánkban. A hagyománnyá vált 
Apródavató program feladatait a 6. évfolyamos gyere-
kek és osztályfőnökeik állíto�ák össze, s az 5. osztályos 
gyerekeknek kelle� azokat sorversenyek formájában 
teljesíteni. Megtelt a tornaterem nevető, a társaikért 

szurkoló, izgato� és büszke gyerekekkel. Öröm volt látni 
a sok csillogó tekintetű, bátor „várvédő” gárdonyis 
diákot. Volt, aki a medicin labdát, mint ágyúgolyót cipel-
te pókjárásban a csapata bástyájához, s volt olyan is, aki 
pingponglabdát kiskanálba téve egyensúlyozta végig a 
bójákkal kijelölt utat, hogy mint puskagolyót vigye azt a 
védekező társainak.  Az ötödikesek nagyszerűen helyt- 
álltak, s a délután folyamán az ünnepélyes eskütétel 
után a jutalmuk sem maradhato� el.  A nagyobb diákok 
és tanáraik jelenlétében �szteletbeli „apródokká” avat-
ták őket.          

Kulcsár Sára

Gólyaavató
Az ősz a gólyák vonulásának ideje. Ebből a Városlige� 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kis 
gólyái sem maradha�ak ki.  Évek óta hagyomány isko-

lánkban az 
elsősök, „a 
g ó l y á k ” 
b e avatá s á -
nak ceremó-
niája. Egyik 
tanteremből 
a másikba 
v o n u l n a k , 
hogy üldöző-
be vegyék a 

békákat, átkelhessenek a mocsáron, fészket építsenek, 
betereljék a breketőket a tóba. A próbatételek során 
sok segítséget kaptak a kicsik a nagyobbaktól, majd a 
feladatok teljesítése után eskütétel következe�, és a 
gólyákat immár hivatalosan  is a városlige�sek közössé-
gébe fogadtuk.

Kódoltunk az ÁLMOSBAN

Az idei évben részt ve�ünk a nemzetközi Code Week 
2019 rendezvényen. Az óvodás korosztálytól a gimnáziu-
mi diákokig mindenki kódolt, természetesen a korosztá-
lyának megfelelő játékprogramokkal. A matema�kától a 
környeze�smere�g rengeteg óra a programozás segít- 
ségével zajlo�. Mezei Anna, Czigány Ferencné, Drechsler Mónika
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„Nyújtsd a kezed!”

Iskolánkban, a hallássérült gyermekeket oktató Dr. Török 
Béla Általános Iskolában érzékenyítő projekthetet szer-
veztünk felső tagozatos tanítványaink számára. A 
címben rejlő felszólítás: Segíts, ahol csak tudsz!”
A jelmondat szellemében négy fő téma köré csoportosí-
to�uk a programokat.

6

„Mi leszel, ha nagy leszel?” pályaorientáci-
ós nap a Széchenyi Általános Iskolában

Október 18-án tanítás nélküli munkanap keretében 
pályaorientációs napot tarto�unk iskolánkban. A gyer-
mekek különböző helyszíneken, életkoruknak megfele-
lően ismerkedhe�ek meg az egyes szakmákkal, hivatá-
sokkal. Az alsó tagozatos tanulók egy-egy osztálya járt a 
tűzoltóságnál, a csokigyárban, a Logiscoolban, a többiek 
az osztálytermeikben rendőrnyomozó, ügyvéd és coach 
szülők bemutatóját látha�ák-hallha�ák.

A felső tagozatos tanulók betekinthe�ek meghívo� 
vendégeink valamint a vállalkozó szülők segítségével a 
rendőrség, a szociális munkás, a rendszergazda, a házi-
orvos munkájába és a vendéglátóipar szakágaiba.
Bízunk benne, hogy ez a nap elérte a legfőbb célját, a 
tanulók ismereteinek, tapasztalatainak bővítését, meg-
könnyítve ezzel a majdani pályaválasztásukat.

Kozáriné Strelinger Katalin igazgatóhelye�es

Segítségnyújtás fogyatékkal élő társainknak: Vendége-
ink voltak a Gyengénlátók Általános Iskolájának tanárai. 
Speciális szemüvegekkel érzékelte�ék, milyen akadályt 
jelent a tanulásban a látás csökkenése.

Tanulóink szerepjáték formájában gyakorolták, hogyan 
nyújthatnak segítséget a látássérülteknek.
Segítségnyújtás a rászorulóknak a világ más tájain: A 
Taita Alapítvány önkéntese érdekes, színes beszámolót 
tarto� a kenyai Szent József Árvaházban végze� munká-
járól. Az elsősegélynyújtó – napon az újraélesztés meg-
tanulása állt a középpontban. A gyerekek emelle� a 
kötözés különféle módjait gyakorolták. a Sulidoki Inter-
ak�v Elsősegély Roadshow önkénteseivel. 
Az állatvédelem és a felelős álla�artás volt a negyedik 
nap témája. Az Országos Állatmentő Alapítvány önkén-
tese kutyájával együ� segíte� a téma feldolgozásában.

A hét utolsó napján a gyerekeké volt a szó: Beszámoltak 
arról, hogy ők maguk hogyan, kinek nyújtanak segítsé-
get a hétköznapokban. 

Szabó Csilla  gyógypedagógus
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Pályaorientációs nap az Álmosban
Október 9-én került megrendezésre a Pályaorientációs 
nap, amit sokan annyira vártunk. Hogy miért? A diákok 
többsége nem tudja, mihez kezdjen a gimnáziumi évek 
után, pedig az idő sürget, és nemhogy a hasznunkra 
válna, ellenségként egyre inkább csak közeledik a 
dátum, mikor döntenünk kell életünk újabb meghatáro-
zó szakaszáról. Ebben segíte�ek a különböző iskolákról, 
tanfolyamokról, más jellegű képzésekről előadást tartó 
szakemberek és tanárok, valamint diákok.
Először Kövesi Ágotától (Nemze� Szakképzési és 
Felnő�képzési Hivatal) megtudha�uk, mi a különbség a 
felnő�képzés és a felnő�oktatás közö�, aztán hasznos 
információkkal le�ünk gazdagabbak a most még 
OKJ-nak neveze� képzéssel kapcsolatban. Magunkat is 
jobban megismerhe�ük egy kis játékkal. 
Ezután az Edutus Főiskoláról dr. Vigh Lászlótól kaphat-
tunk „ízelítőt”, ami elnyerte a többség tetszését. Igaz, 
nincsen államilag támogato� forma, de duális képzé-
sükkel igyekeznek csökkenteni költségeket. Nem csak 
alacsonyabbak a ponthatárok a bejutásnál, de különle-
gesebb szakok is vannak, ilyen például a rendezvény-
szervezés. Ha már bejuto�unk, egyedi módon is részt 
vehetünk az oktatáson: online élő közve�tésben 
hallgathatjuk az órát, ami visszanézhető még pár napig. 
Mindezek után pedig az ELTE-ről jö� két diák, akik 
útmutatást adtak a drámai homály fedte pontszámítás 
világáról. Az Eszterházy Károly Egyetem családias 
hangulatáról, képzéseiről és a diákéletről, a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgála�ól dr. Laki Ildikó az ére�ségi 
utáni lehetőségekről beszélt nekünk. A Semmelweis 
Egyetem sok fővel – sokféle egészségügyi szakmával 
színesen, változatosan muta�a be az ado� foglalkozás 
szépségeit.

Az utolsó órában a BRFK tarto� bemutatót. Elmondták, 
hogyan válhat valakiből rendőr vagy nyomozó, esetleg a 
katasztrófavédelem munkatársa. Hoztak magukkal egy 
rohamrendőr ruhát, ami már a könnyíte� - 16 kg - válto-
zat, ellenáll az ütésnek, a tűznek és a pajzsuk még egy 
kisteherautónak is!
Aki szeretne tovább tanulni, annak nagyon hasznos volt 
ez a nap, véleményem szerint meg is lesz az eredménye. 

Garai Barbara
(Tanár, szervező: Lukács Julianna)

Hivatásunk a gyógyítás

Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 2.a 
osztályába idén a pályaorientációs napon két orvostan-
hallgató érkeze� hozzánk vendégként. 

Egyikük személyesen is kötődik az Álmoshoz, ugyanis i� 
volt általános iskolás! Kisiskolásként pedig éppen ebben 
a teremben töltö� négy felejthetetlen évet. 
Ám nem nosztalgiázni érkeztek hozzánk, hanem azért, 
hogy a 2. a osztálynak bemutassák, milyen az egészsé-
ges életmód, mi a feladata a gyógyítóknak, az ápolók-
nak, orvosoknak. Ehhez segítségül hívták a különleges 
felszerelésüket, több olyan macit, amelynek hasa kinyit-
ható volt és benne játékszervek sorakoztak. Valamint 
magukkal hoztak egy-két valódi orvosi eszközt, és 
persze műanyagból készült, kis játékműszereket is. A 
játékos foglalkozás keretében a gyerekek mindent 
kipróbálha�ak, közben rengeteget tanultak az emberi 
testről, és közelebb kerültek a gyógyítók hivatásához. 
Az óra végére többükben megszülete� az elhatározás, 
hogy orvosok lesznek.

Gál Mónika
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Pályaorientációs témanap a Zuglói Hajós 
Alfréd Magyar – Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolában

Az 1. és 2. évfolyamos tanulók a pályaorientációs napon 
a Minipoliszba látoga�ak. Ez egy olyan különleges hely, 
ahol a kisiskolás korosztály is játszva ismerkedhet meg a 
számukra elérhetetlen „felnő�es” dolgokkal. A külön-
böző helyszíneken a kicsik egy teljes mértékben a mére-
teikre szabo�, felépíte� városban egy időre belebújhat-
nak a felnő�ek bőrébe, lehet belőlük néhány órára bol� 
eladó, pénztáros, postás, darukezelő, bankos, virágárus, 
manikűrös.
A 3.a és 3.b osztály egy élményekben nagyon gazdag 
programon ve� részt a Vasú�örténe� Parkban. Volt 
hajtányozás, kisvonatozás, make�ek és modellek kiállí-
tása, különböző korok mozdonyainak és a “hóhányó-
nak” a megismerése. A ló vonta�a vasú� kocsira a
gyerekek is beszállha�ak. 
A 4.a és 4.b osztályok a repülőtéri AEROPARK-ba láto-
ga�ak, ahol megtekinthe�ék a régi utasszállító gépeket 
belülről, beszállha�ak  a pilótafülkébe, szigorú ellenőr-
zés után bejutha�ak a nyilvánosság elől elzárt terüle-
tekre, betekinthe�ek a légiközlekedés varázslatos 
világába, megcsodálha�ák a fel- és leszálló gépeket. 
Szakszerű idegenvezetés melle� megnézhe�ék a világ 
legkorszerűbb tűzoltóautóját.

 

Az 5.a, az 5.b, a 6.a és a 7.a osztály a Bonbone� csoko-
ládégyárban járt látogatóban. Megismerkedtek a csoki 
és a gyár történetével, majd kézbe vehe�ék az alap-
anyagokat, és egy kis múl�dézéssel megtudták a Tibi 
csoki történetét. 

A látogatás második felében a desszertüzemben dolgo-
zók munkáját nézték meg,  az émelyítő, édes illatban 
beszélge�ek a munkájukról. Ajándékba kapo� csokolá-
dékkal tértek vissza az iskolába. 
A 6.b osztály a Tűzoltómúzeumban járt, ahol egy izgal-
mas délelő�öt tölthe�ek el. Megismerkedtek a tűzoltó-
ság történelmével. A legizgalmasabb az volt, amikor 
felvehe�ék a tűzoltóruhát, sisakot és egy igazi tűzoltó-
autót is szemügyre vehe�ek.
A választo� hivatás melle� civil felelősségvállalás 
kérdéseiről, a jótékony célú alapítványok működéséről, 
a (középiskolában kötelező) közösségi munkáról, a 
felelős álla�artásról, az önkéntes munka emberformáló 
erejéről kaptak képet a 7.b-sek a Rex Kutyao�hon meg-
tekintése során.

A 8. évfolyam Győrben járt az Audi-gyárban. Részlet 
Kecskés Huba 8.a osztályos tanuló beszámolójából: „Az 
Audi gyárban egy bemutató látogatáson ve�ünk részt, 
ahol a gyár több részlegén veze�ek végig minket 
(motor-, karosszériagyártás). Betekintést nyerhe�ünk a 
fejle� technológia világába, ahol rengeteg robot segí� a 
nagy precizitást végző munkát. Késő délután szálltunk 
vissza a buszra, szerencsére az eső is ekkor kezde� el 
esni. Kora este fáradtan érkeztünk vissza Budapestre. 
Érdemes volt elmenni, nagyon jó élményekben volt 
részünk.”

Az osztályfőnökök beszámolóit összegezte: 
Juhászné Bóka Szilvia intézményvezető-helye�es
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Mondd, TE mit választanál?....

A Pannónia Általános Iskola Diákönkormányzata immá-
ron harmadik alkalommal szervezte meg Pályaorientá-
ciós Napját az osztályfőnöki munkaközösséggel és isko-
lánk pályaválasztási felelősével karöltve. A rendezvény 
célja, hogy 7.-es és 8.-os diákjaink iskola – és pályavá-
lasztását segítsük. Együ� gondolkodjunk azon, hogy 
kinek, mit, hol, hogyan érdemes választani. A program 
első részeként előzetesen online kérdőívet tölthe�ek ki 
diákjaink az informa�ka óra keretében, melyben igye-
keztünk felmérni, hogy hol tartanak a pályaválasztási 
folyamatban. A kérdőívek segítséget nyújto�ak a prog-
ram kidolgozásában is.
A Pályaorinetációs Nap első felében előadásokat 
hallha�ak a diákok. Grézló Klára tanárnő, pályaválasztá-
si felelős előadása a felvételi tudnivalókról szólt. Majd 
Kern Eszter humánerőforrási menedzser bevezető előa-
dása következe� a továbbtanulási szempontok, lehető-
ségek, személyiségjegyek és a közpon� felvételi 
pszichológiája témakörében. Ezután kortárssegítő prog-
ramrészt szerveztünk, melynek keretében visszahívtuk 
volt diákjainkat, akik új középiskoláikat muta�ák be, 
meséltek élményeikről, tapasztalataikról a tanulóknak. 

A rendezvény második szakaszában került sor a szakmai 
fórumokra. Szülők vállalták azt a nemes feladatot, hogy 
megismerte�k a diákokkal saját szakmájukat. A fóru-
mokra a diákok előzetesen jelentkezhe�ek, majd az így 
kialakult 19-20 fős kiscsoportok egy-egy órát tölthe�ek 
az ado� szakma megismerésével. Idén megvalósult 
szakmai fórumaink: óvodapedagógus, orvos-közgaz-
dász, építőmérnök, humánerőforrás szakember, IT 
projektmenedzser és üzle� elemző, webdesign és mobil 
applikációtervező, marke�ng és PR kommunikáció, 
közlekedésmérnök, logisz�kai projektmenedzser. A 
Pályaorinetációs Nap záró részében a kiscsoportok 
képviselői egymásnak számoltak be a szakmai fórumon 
szerze� tapasztalataikról, élményeikről.   
                

Flavell Jodie, DÖK elnök

Telekisek Bisel mérése

2019. október 18-án, a XIV. kerüle� Teleki Blanka Gim-
názium tavalyi Bisel verseny győztesei (Tóth Bálint, 
Erdősi Boglárka, Veres Alexandra és Nyitrai László), 
továbbá az egész 12.D osztály ellátogato� a Cinkota 
határában található Caprera –patakhoz, amelyet a győz-
tes csapat idén is vizsgál. A pataknál számos mérésben, 
többek közö� az ún. Bisel mérésben és más érdekes 
programban lehete� része a csoportnak, akikhez a XVI. 
kerüle� Sashalmi Tanoda lelkes diákjai is csatlakoztak. 
Kezdetben Mizsei László önkormányza� képviselő, a 
környezetvédelmi bizo�ság elnöke előadásában megis-
merkedhe�ünk a patak történelmi múltjával, biológiai 
értékeivel. A patakot Ba�hyányi Ilona keresztelte el 

G i u s e p p e 
G a r i b a l d i 
olasz szabad-
s á g h a r c o s 
�szteltére. A 
p a t a k 
m e n t é n 
számos fürdő 
m ű k ö d ö � , 
m e l y e k 
maradványait 

még ma is láthatjuk. Élővilágát főként gerinctelenek 
alkotják, de megannyi kétéltű és énekesmadár faj él a 
patak területén. A közelmúltban a patak biodiverzitását 
a környéken zajló útépítések nagyban veszélyezte�ék, 
de a lakosság és a civil szervezetek együ�működésével 
sikerült megóvni.  
Ezt követően a versenyzők vezetésével, a csoport közö-
sen elvégezte a Bisel vizsgálatot. A vizsgálat a vízminő-
ség mérését és a fajgazdagság elemzését foglalta 
magába, amelyeket összehasonlíto�ak a tavalyi ered-
ményekkel, hogy pontos sta�sz�kát állíthassanak fel.  A 
tudományos munkát egy kincskereső vetélkedő te�e 
még színesebbé. Ennek keretein belül végigjártuk a 
forrás vonalát a Sashalmi Tanodás diákok által elrejte� 
nyomok után kutatva. A kitartó munka meghozta az 
eredményét, hiszen a kincses ládika sok finomságot 
rejte�. A nap végén a közelben lévő Csobaj-tó körül- 
sétálására került sor, ahol a tanulók szembesültek az 
emberi szennyezés és hanyagság következményeivel, 
ugyanis a tó állapota jelentősen leromlo� az elmúlt 
év�zedek ala�, és környékét szemétlerakó-
nak használják egyesek.

Horváth Boglárka
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Boldogságórák a BEKK-ben

Az előző tanévben csatlakozo� a 
kollégium a programhoz, és a 
2019-2020-as tanévre is pályázatot 
nyújto� be a Budapes� Egyesíte� 
Középiskolai Kollégium az intézmény 
két épületét érintően a Boldogság
programban való részvételre. 
Kollégáim visszajelzése alapján kivá-

lóan segí� a középiskolás korú fiatalokat is ez a foglalko-
zássorozat, ezért is jelentkeztünk újra. Nagy örömünkre 
sikeresen pályáztunk, és erre a tanévre már elnyertük 
az Örökös Boldog Iskola címet. Az intézmény mindhá-
rom épületében zajlanak hónapról – hónapra a foglal-
kozások, melynek köszönhetően a fiúk és a lányok is 
kamatoztatják a program keretein belül szerze� tapasz-
talataikat. 

Virágh Krisz�na intézményvezető

Közlekedésbiztonsági roadshow a 
Berzsenyiben

Az Aegon és az ORFK-OBB roadshow-jának célja, hogy 
minél többen megismerhessék a vezetés közbeni 
telefonhasználat valós veszélyeit.
A felvilágosító akció része egy speciális virtuális valóság 
(VR) alkalmazás, amely azt mutatja meg, mennyiféle 
veszélyt képtelen elhárítani az ember, ha vezetés 
közben az okostelefonját is nyomogatja. A figyelemfel-
hívó VR-játékot, szimulátorokat iskolánk diákjai kipró-
bálha�ák.

Nemecskó István igazgatóhelye�es

Pályaválasztási projektnap 
a 4. n osztályban

2019. október 9-én az iskolai pályaorientációs projekt-
naphoz kapcsolódva két szülő tarto� élvezetes előa-
dást, ismertetőt a munkájáról. Veresz- Szász Dániel 
édesanyja, Csilla a Nestle cégnél dolgozik, mint koordi-
nátor. Érdeklődve hallga�uk, hogy a finomságokkal 
foglalkozó cégnél milyen problémákat kell megoldania. 
Angolul, németül és román nyelven is kíválóan tud 
beszélni Csilla. Az újságírói végze�ségének is nagy hasz-
nát veszi munkájában. Beszámolója ösztönzőleg hato� 
a német nemze�ségi osztályban, mert elmondta, hogy 
nagyon is érdemes idegen nyelvet tanulni. Solt Petra 
édesapja, András a Grupama biztosító informa�kai 
osztályát veze�. Ő nem csak a munkájáról beszélt, 
hanem a heckerekről, és az internet veszélyeire is 
felhívta a figyelmünket. Fele�ébb érdekes előadását 
képekkel, kisfilmekkel színesíte�e. 

A sok hasznos információ melle� ajándékokat is hozo� 
az édesapa a tanulóknak. Táskát, noteszt, tollat kaptak a 
biztosítótól a Móra 4. n osztályosai. Az előadások utáni 
kézműves foglalkozáson a tanulók egy „hajtogatós” 
játékot, „Tá�kát” készíte�ek, melynek segítségével 
játékosan sajá�tha�ák el a biztonságos internetezés 
feltételeit, és a veszélyeket. A projektnap további részé-
ben játékos feladatokat kaptak a gyerekek, melyeket 
csoportmunkában oldo�ak meg. Készíte�ek rajzokat, 
írtak fogalmazásokat az „Álomfoglalkozás” címmel. A 
műfüves pályán váltóversenyekben, fociban frissülhet-
tek fel a tanulók. Sok hasznos tudást szerezhe�ek ezen 
a projektnapon a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói, 
köztük a 4.n osztályba járó diákok is.

Pákáné Szarka Magdolna tanító
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fehÉr bot napja a vakok 
iskolÁjÁban

Világszerte immár 50 éve emlékeznek meg a Fehér Bot 
Nemzetközi napjáról. Iskolánk idén tanítás nélküli 
nappal ünnepelte a gyerekeket. Változatos programok-
kal készültünk számukra.
A Budapes� Rendőrfőkapitányságtól érkező őrnagy úr 
játékos foglalkozást tarto� a gyerekeknek, míg a Közle-
kedéstudományi Intéze�ől érkező kolléga komple� 
akadálypályát építe� tanulóink számára az udvaron, 
ahol gokar�al - és némi tanári segítséggel - próbálhat-
ták ki ügyességüket.
Ahogy ezen a napon már hagyománynak számít, a XIV. 
kerüle� Tűzoltóparancsnokság is felvonult egy gépjár-
mű fecskendővel, a gyerekek megnézhe�ék, kipróbál-
ha�ák a felszereléseket, szirénaszóból sem volt 
hiány.
A legkisebbeket a Csepeli Vakvezetőkutya-kiképző 
Központ dolgozói és kutyái nyűgözték le, a bemutatóból 
végül többórás dögönyözés, kutyasimogatás le�.

Délután önkéntesek tandemeztek a nagyobb gyereke-
inkkel, közben egy lufibohóc hajtoga�a a lufit minden 
tanulónak, és több tankonyhában ment a non-stop 
palacsintasütés. Pék tanoncaink pedig temérdek 
kakaóscsigát sütö�ek e jeles nap alkalmából.
A napot egy fergetes diszkóval és pizzapartyval zártuk, 
amire szerete�el invitáltuk a Gyengénlátók Iskolájának 
tanulóit is.
Köszönjük a sok segítséget, felajánlást, ajándéktárgya-
kat, a zenét és mindenki ak�v közreműködését!

Somorjai Ágnes intézményvezető

Ökohét a Vizafogó Általános Iskolában
Október 7. és 11. közö� megtarto�uk az immár hagyo-
mányosnak tekinthető ÖKO hetünket. Az Örökös Ökois-
kola cím birtokosaként még nagyobb felelősséget érez-
tünk a programok szervezésekor. A környezetvédelmi 
témahét a szokásos papírgyűjtéssel kezdődö�, melyen 
mindenki lelkesen ve� részt, és komoly mennyiségű 
papírt gyűjtö�. Az idei tanévben az ÖKO hét témáját az 
éltető víz adta és az „Egy csepp a Dunából, Tiszából” 
címet viselte. Színes, érdekes programokban ezú�al is 
bővelkede� a hét: a gyerekek keresztrejtvényt, feladat-
lapokat töltö�ek ki, volt filmve�tés a Dunáról, majd 
ennek kapcsán kvíz kitöltése kis csoportokban.  A felső-
sök Kahoot kvízen is összemérték tudásukat a héten 
elhangzo�ak alapján. Az alsó tagozatosok egy igazán 
hasznos kezdeményezés nyomán örökbe fogadták a 
folyosó végén található virágokat és azokat ülte�ék át, 

megtanulva a növények gondozásának fontos mozzana-
tait. A jól sikerült témahetet pénteken egy közös prog-
ram koronázta meg, ahol a gyerekek által készíte� 
faliújság elő� Lehoczky János: „A vízek fohásza” című 
versének felolvasása után együ� énekeltük az „Ébred-
jünk végre…” című dalt, majd a megérdemelt oklevelek 
kiosztása következe�. Zöld szombatot is meghirdete� 
iskolánk, amelyen a tantestület tagjai, az alsó és felső 
tagozatos tanulók, valamint a szülők ve�ek részt önkén-
tes alapon. A cél az volt, hogy tegyük �sztává, rendezet-
té környezetünket, az iskolaudvar takarításával, a lehul-
lo� falevelek összegyűjtésével, növények ültetésével, a 
sövény megmetszésével. Ragyogó napsütésben, jó 
hangulatban telt a nap, és a szorgos kezek nyomán 
tovább szépült iskolánk. Köszönjük minden résztvevő-
nek: szülőknek, gyerekeknek és tanároknak!

Simon Márta könyvtáros
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Környezettudatos szemlélet iskolánkban

A Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Német Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola környeze�udatos nevelésének 
része az egész évben tartó PET-palack és szárazelem-
gyűjtés, az újrahasznosíto� anyagok felhasználása a 
takarékosság elve alapján. Ezt egészí� ki az évente 
kétszer megrendezésre kerülő őszi és tavaszi papírgyűj-
tés a fenntarthatóság jegyében. 2019. október 7-10. 
közö� került iskolánkban megrendezésre az első fordu-
ló. Idén is sikerült a legnagyobb konténert megtölteni a 
szülők és a gyerekek segítségével, rengeteg papírt és 
papírhulladékot kaptunk. Most új helyszínen, az iskola 
parkolójában tudtuk a konténert elhelyezni, ami a 
szülőknek a szállítás mia� könnyebbség volt. Az őszi 
papírgyűjtés eredményei összeadódnak majd a tavaszi-
val. A papírgyűjtésben részt ve�ek a pedagógusok, 
szülők, tanulók, köszönjük mindenki segítségét és 
támogatását. A közmédia, az újságok naponta bombáz-
nak bennünket Földünk állapotáról szóló, korántsem 
megnyugtató hírekkel. Az egyszerű földlakó ezekre igen 
gyakran  így reagál: „Nem tehetek semmit, nem vagyok 
döntéshozó helyzetben.” 

Mi, a Zuglói Hajós iskola diákjai és tanárai úgy döntöt-
tünk, hogy a te�ek mezejére lépünk! Ennek jegyében 
alakult meg az alsó tagozaton az ÖKO-szakkör.
Elhatároztuk, hogy az ausztriai nyári tábor célja a nyelv-
tanulás melle� a zéróhoz közelítő szemét - kibocsájtás 
legyen.
A diákok segítségével és a szülők támogatásával az alsós 
udvaron elkészült egy komposztkas, amely az iskolában 
keletkező szerves hulladék (gyümölcs- és zöldségmara-
dék ) hasznosítását mutatja be.  
Ez nemcsak hasznos, de a fűszer- és egyéb idénynövé-
nyekkel beültetve üde színfoltja is lesz az iskola udvará-
nak.

Babodi Ágnes – DÖK-segítő pedagógus és 
Páczay Sándorné biológia-földrajz szakos tanár

 

Hazafias, honvédelmi nevelés a 
Pannónia Kollégiumban
Budapesten 14. alkalommal rendezték meg 2019. októ-
ber 20-án a NATO Futás nemzetközi sporteseményt. A 
rajthoz állók a mozgás öröme melle� megismerhe�ék a 
budai oldal egyes részeit, ami felért egy helytörténe� 
barangolóval.

A Pannónia Középiskolás Kollégiumból Tóth Lajos tanár 
úr vezetésével - aki személyes példát mutato� az 
i�úságnak - egy lelkes és elszánt csapat állt össze, akik 
részt ve�ek és teljesíte�ék a NATO futás 10 km-es 
távját. 
Az útvonal:
RAJT:I. ker. A�la út – Alagút utca – Clark Ádám tér – Fő 
út – Bem rkp. – Angello Ro�a rkp. – Sztehlo Gábor rkp.- 
Friedrich Born rkp. – Várkert rkp. –Ybl Miklós tér – 
Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Alagút utca – A�la 
út-Vérmező /A�la út 135./ CÉL
Teljesítményükért éremmel jutalmazták őket, gratulá-
lunk nekik!

Tóth Lajos szervező tanár, 
Darmó Szabolcs intézményvezető

Ásványkiállítás az Álmosban

Iskolánk alsó tagozatos diákjai érdekes Ásvány- és 
Kőze�ani kiállításon ve�ek részt. Az előadás újszerű 
módon közelíte�e meg az ásványok és ősmaradványok 
megismerését.    A gyerekek ak�v közreműködésével 
„barangolták be” a bányákat. Az ásványkiállítás betekin-
tést engede� az ősi korok rejtelmeibe is.

Saska Erika, Kiss Viktória
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World Walking Day-Világ Gyalogló (hó)Nap

Intézményünk az előző tanévben csatlakozo� a Magyar 
Szabadidősport Szövetség által szerveze� Világ Gyalog-
ló Nap rendezvénysorozathoz.
A rendezvénysorozat célja: Gyalogló alkalom szervezé-
sével népszerűsíteni magát a gyaloglást. A gyaloglás, a 
séta rendszeresen űzve alkalmas eszköz az egészség 
megtartására, társakkal, barátokkal, óvodai, iskolai 
közösségben, akár a családtagok bevonásával, közösen 
gyakorolva pedig egyú�al remek időtöltés is. Nem 
igényel különösebb anyagi ráfordítást, bármely életkor-
ban, mindenféle sportmúlt nélkül elkezdhető. A szövet-
ség egyik célkitűzése a Világ Gyalogló (hó)Nap népsze-
rűsítése, melynek eredményeképp minél több ember 
életének meghatározó részévé válhat a gyaloglás, mint 
mindennapi testmozgás.
A versenykiírásban foglaltaknak megfelelően október 
8-án egy 15 fős csapa�al indultunk el az idei túránkra, 
amelynek terveze� útvonala az Apáthy-szikla-Árpád-ki-
látó-Kecske-hegy körtúra volt. A körtúra tömegközleke-
déssel is könnyedén megközelíthető, így a környeze�u-
datosságot is szem elő� tarthatjuk, mikor ezt a progra-
mot választjuk esetlegesen családi kirándulás alkalmá-
val.

A ránk váró szintemelkedés nagy részét rögtön az út 
elején te�ük meg, ezt követően már szinte további 
emelkedés nélkül, vagy kényelmesen lefelé bandukolva 
túrázha�unk, élvezve a több helyen is elénk táruló 
panorámát, illetve a túraútvonalon látható nevezete-
sebb pontokat, természe� képződményeket.

 

Sétánk során érinte�ük a remek kilátást biztosító Apá-
thy-sziklát, a Kőkapu elnevezésű sziklaképződményt, a 
Határ-nyerget elérve az Országos Kéktúra nyomvonalát 
köve�ük az ún. Glück Frigyes úton, aztán a Kecske-hegy 
oldalában elhaladtunk az Oroszlán-szikla melle�, majd 
még a sötétedés beállta elő� sikerült elérnünk az 
Árpád-kilátóhoz, ahonnan gyönyörű kilátás tárult elénk 
az ala�unk elterülő fővárosra és az azt ke�észelő 
Dunára. Sétánkat a körtúra elejéről már ismerős szakasz-
szal zártuk.
Tanulóink kellemesen elfáradva értek vissza a kollégi-
umba, többük jelezte, hogy rendszeres látogatója lenne 
az idei tanévben ismét életre hívo�, korábban már 
működő természetjáró szakkörünknek. A kirándulás 
ala� készült több tucatnyi fénykép közül néhányból 
készíte�ünk egy kollázst, ezt megosztanám.

Dr. Csehóné Just Réka és Lőrincz Norbert nevelőtanárok

Futott az Eötvös
Október 4-én hűvös, esős időben gyülekeztünk a patak 
partján, hogy megtartsuk futóversenyünket.
Jó volt látni, hogy a rossz időjárás nem szegte kedvét a 
sok gyereknek és a velük érkező szülőknek.
1, 2, 3 és 5 km-es távon mindenki nyertes le�, az érem 
és csoki mellé nagy gratuláció is járt.
Jó hangulatban töltö�ük el a szombat délelő�öt.

Cseh Gábor
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tÖrtÉnelmi futÓverseny a 
nato futÁs keretÉben

A XIV. kerüle� Szent István Gimnázium váltófutó fiú 
csapata nyerte meg az október 20-án megrendeze� 
Történelmi váltófutó versenyt a budapes� középiskolák 
csapatai közül.
Csapa�agok: Nyitrai Bence 11.C, Sajtos Domonkos 
11.D, Tardi Marcell 12.B, Kovács Gábor 10.D, Borbély 
András 12.C, Szarka Benedek 11.B, Lőrinc István 11.C, 
Gulyás Zoltán 12.C, Tóth Gábor 12. C, Zsömböly Levente 
10.D, Bordás Bálint 10. C, Tóth Norbert 11.D, Tóth Gergő 
10.B

A gimnázium leány csapata szoros versenyben a máso-
dikként ért célba a lányok versenyében.
Csapa�agok: Zánkai Zsófia 11.C, Gyurina Judit 9. A, Bődi 
Hanna 8.A , Dobos Kamilla 8.A,  Tákos Csenge 9.D, Császi 
Henrie� 9.C, Pelle Zsófia 9.C, Mészáros Mandula 9.D, 
Pusz� Zsófia 9.D, Tari Csenge 11.A, Mérey-Kádár Kinga 
12.B, Zsömböly Zsófia 12.B, Szabó Flóra 9.B

Köszönjük a felkészítést 
az iskola testnevelő taná-
rainak, és gratulálunk a   
diákoknak a szép sikerért!

B. Antók Zsófia 
testnevelő tanár

Fotók: Boros Gábor

Vizafogósok a XIII. Kerületi Diák-
sport Kupa Váltófutóversenyén

A Budapes� Honvéd Sportegyesület atlé�ka pályáján 
rendezték meg október 10-én a XIII. Kerüle� Diáksport 
Kupa Váltófutóversenyét.
A II. korcsoportban 2. helyezést értek el a következő 
Vizás tanulók: 
Ferenczi Diána 3.b, Izsó Péter, Tamási Alex 4.a, Emesz 
Mátyás, Landsperger Patrik, Szűcs Angelika, Takács 
Zsófia 4.b, Felker Hanna, Fodor Zsófia, Zsíros Zalán 4.m.
A III. korcsoportban pedig 6. helyezést értek el diákjaink: 

Karda Boglárka 5.a, 
Rageh Mohammed 5.b, 
Elekes Fanni, Knight 
Anna, Matuschek Luca, 
5.m, Fabró Marcell, 
Horváth Marcell 6.a 
Juhos Barnabás, Lajtár 
Csanád, és Szarvas Réka 
6.m osztályos tanulók.

Gratulálunk a szép 
eredményhez! 

A Vizafogó kiemelkedő atlétája Matuschek Luca isko-
lánk 5.m osztályos tanulója összesíte� aranyérmet 
nyert a Pilis Mountain Race bajnokságon. A versenyről 
tudni kell, hogy a Pilis hegységben, 3 helyszínen – 3 
egymást követő időpontban rendezték meg. Luca mind
három fordulóban első helyeze� le�. 

Szívből gratulálunk iskolánk atlétájának!

DADA Program az Eötvösben
A rendőrég általános iskolai programját ebben a tanév-
ben is két hatodikos osztályunkban indíto�uk el.
A drog–alkohol–dohányzás–AIDS szavak kezdőbetűiből 
összeálló mozaikszó mögö� nemcsak a drogok veszé-
lyeinek bemutatása áll, hanem a különböző függőségek 
elemzése is. Az internetbiztonság a drogprevenció 
melle� a program másik kiemelt fontosságú területe. A 
Németh Mónika által vezete� foglalkozásokban szemé-
lyiségfejlesztés folyik, a gyerekek helyze�elismerő 
képességének, ítélőképességének tudatos fejlesztése, 
hogy később tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz 
közö�, döntéseik tudatosak legyenek.
Diákjaink érdeklődve, szívesen vesznek részt a preven-
ciós foglalkozásokon.

Bernhardtné Rácz Mária
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A programban részt venni nem kötelező, ám a Budapest 
Bike Maffia futára csak 50 adag fele� adományért tud 
kiérkezni (érthető módon, logisz�kai szem-
pontokat figyelembe véve). 
Hangsúlyozzuk, hogy aki szeretne részt venni a prog-
ramban, annak alkalmanként elég csupán egyetlen 
szendviccsel, almával, csomag nápolyival, stb. hozzájá-
rulni az akció sikerességéhez! 

Fogjunk össze, mint már oly sokszor ezt megte�ük!

a Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola 
szülői közössége nevelőtestülete és alkalmazo�ai, tanulói
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Az érzékenyítés egyik programja 
elkezdődött a ZUGLÓI HAJÓSBAN

"Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak csepp a tenger-
ben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a 
tenger." (Teréz anya)
Szülői kezdeményezésre a kibővíte� iskolavezetőség 
jóváhagyta a Budapest Bike Maffia szervezésében létre-
jö� "Plusz egy szendvics" akció elindítását iskolánkban, 
támogatva ezzel a programmal is éves munkatervünk 
egyik célját, a tanulók érzékenyítését a körülö�ük lévő 
világhoz.

A program célja, hogy a diákokkal közösen segítsék a 
hajléktalan emberek életét, illetve azon átmene�, 
nappali vagy éjjeli szállók munkáját, amelyek étkezést 
nem tudnak biztosítani a hozzájuk érkezőknek. Ezzel 
együ� cél a tanulók érzékenyítése, az iskolákkal való 
folyamatos kapcsola�artás, valamint az önkéntesség 
népszerűsítése. 
A Budapest Bike Maffia nagyon fontosnak tartja a szem-
léltetést is: akár egyetlen  szendvics is elég ahhoz, hogy 
nagyobb rászoruló csoportokat jelentős mértékben 
támogathassák. Hogy mi is lássuk: az összefogásnak 
hatalmas ereje van. A tavalyi évben 38 budapes� iskola 
csatlakozo� a programhoz, akiknek segítségével több 
mint 60.000 adag étel, gyümölcs és desszert juto� 
melegedőkre, hajléktalanszállókra. A téli időszak köze-
ledtével ez a program kiemelten fontos. 
A mi iskolánk kezdetben havi egyszer, minden hónap 
utolsó csütörtökén szeretne segíteni a rászorulóknak ily 
módon. Október 24-én kezdtünk. Ezen a csütörtökökön 
reggel, iskolába érkezés után vártuk az élelmet (szend-
vics, keksz, nápolyi, gyümölcs, péksütemény, táblás 
csokoládé stb.) a diákoktól, szüleiktől és tanáraiktól 
egyaránt. 11 nagy doboz telt meg az adományokkal. 

Európai Parlament 
Nagykövetek lettünk

A Pannónia Középiskolás Kollégium már az előző tanév-
ben megkezdte és az ideiben is folytatja az Európai 
Parlament Nagykövet Iskolája programot, amelybe igen 
komoly energiákat fekte�ek mind az intézmény diákjai, 
mind pedagógusai. 
Ennek gyümölcse beérte�, 2019. október 25-én hivata-
los keretek közö� is elismertek és megjutalmaztak 
minket a várva várt díjátadó ünnepségen, Európai Parla-
ment Nagykövet Iskolája le�ünk. 
A díjat Lővei Andreától, az Európai Parlament Kapcso-
la�artó Irodájának vezetőjétől, Győri Enikőtől, Európai 
Parlamen� képviselőtől és Puskás Aurél oktatási szakér-
tőtől vehe�ük át. Az esemény helyszíne a Budapes� 
Gazdasági Egyetemen volt. 
A rendezvény keretében a junior nagyköveteknek lehe-
tőségük volt bemutatni tevékenységeiket a 2018/19-es 
tanévből. Ez egy limitált,  háromperces előadás formá-
jában történt meg, powerpoint-os prezentációval.

Darmó Szabolcs intézményvezető
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Idén is Eötvös-emlékéremmel 
ismerték el a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium pedagógusainak 
tehetséggondozói munkáját

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium tantestülete részére EÖTVÖS-EMLÉKÉRMET 
adományozo� példamutató oktatói-tehetséggondozói 
tevékenységéért, amelynek eredményeként a gimnázi-
um diákjai kiemelkedően nagy számban nyertek felvé-
telt az ELTE-re.

Külön elismerő oklevelet kaptak a biológia és a fizika 
munkaközösség pedagógusai, mivel a biológia és a fizika 
alapszakra gimnáziumunkból nyert a legtöbb tanuló 
felvételt. A Természe�udományi Karra a harmadik 
legtöbb felve� hallgató a gimnáziumunkból érkeze�.

Nemecskó István (igazgatóhelye�es)

Tablettel támogatott oktatás az 
első osztálytól
Munkám során mindig a legfontosabbnak tarto�am, 
hogy tanítványaim mo�váltak legyenek a tanulásban, 
ezért az elsők közö� csatlakoztam az interak�v táblát 
használók táborához. A táblán készíte� SMART felada-
tok, az online elérhető oktatójátékok rengeteg segítsé-
get adtak a tananyagok feldolgozásában, a gyakorlás-
ban, a számonkérésben. Az internet jelenléte a tanítás-
ban minden tantárgy tanítását támoga�a a tanórákon, 
azonban nehézségeket okozo�, hogy a táblán csak egy 
gyerek tudo� dolgozni, míg a többiek szurkolóként 
vehe�ek részt a feladatmegoldásban.

Nagy kihívást, de még nagyobb örömöt jelente� 
számomra, amikor az első osztály indításakor lehetősé-
get kaptam a table�ekkel támogato� oktatás bevezeté-
sére.

Az e-learning lehetőségei kitágultak. A gyerekek már 
egyénileg tudtak dolgozni a feladatmegoldásokon, 
sokkal több módom nyílt a differenciált oktatásra. Lehe-
tőséget teremte�, hogy sokkal személyre szabo�abban 
szervezhessek meg egy tanórát, így hatékonyabban 
tudtam megsegíteni a lemaradókat, a tanulásban nehe-
zíte�eket, vagy támogatni a tehetségeseket.

A táblagépeket gyermekfiókok létrehozásával korlátoz-
tam, hogy csak a megfelelő tartalmakat kereshessék fel. 
Az oktatási módszerek tekintetében applikációkat, vala-
mint felhőalapú megoldásokat használunk. Az appok 
közö� különböző képességeket fejlesztő szo�verek 
találhatók, melyek segítségével fejleszthetők olvasási, 
írási, számolási készségeik, miközben figyelemkoncent-
rációjuk erősödik, döntéshozataluk gyorsul.A használt 
webes oldalak viccessé, vidámmá változtatják a gyakor-
lást. 
Az osztály kedvencei a Learningapps, a Kahoot, Word-
wall játékkészítő programok, melyek vonzóvá és szóra-
koztatóvá varázsolják a tanulást. Segítségükkel megerő-
síthető a gyerekek meglévő tudása, azonnal értékelést 
kaphatnak saját ismereteikről.

Bár kezdetben több munka előzi meg a felkészülést, a 
gyerekek folyamatos mo�váltsága és elért eredményei 
bizonyítják, hogy a táblagépeknek a tanórán a helye.

Kovácsné Zentai Andrea
alsós munkaközösség-vezető
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Angol teadélután és Tök buli a 
Csáktornya parkban
Az őszi szünet elő� utolsó napon került sor a Zuglói 
Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI hagyományos 
Halloween-i délutánjára. A hét folyamán a gyerekek az 
angolórákon már az ünnepről tanultak, bővíte�ék 
szókincsüket, olvasha�ak a hagyományokról. 

Pénteken délután a 4. évfolyam teadélutánja indíto�a a 
rendezvényt, ahol a legkisebb angolosok rémisztő 
jelmezekbe öltözve ismerkedhe�ek meg a gyakorlatban 
is az ilyenkor népszerű játékokkal, sorversenyekkel. Ezt 
köve�e a felsős Halloween-i vetélkedő, amelyen 5-8. 
évfolyamon csapatokban és jelmezekben te�ék próbá-
ra az ünnephez kapcsolódó angol tudásukat a gyerekek. 

A napot a mindig várva várt "Tök buli" zárta, amelyen 
es�g táncolha�ak jobbnál jobb jelmezeikben a diákok.

Lekics Lilian
DÖK segítő tanár

Öregdiák találkozó a Szent 
István Gimnáziumban

A Szent István Gimnázium Öregdiák Bará� Köre idén 
októberben is megrendezte szokásos őszi találkozóját 
(október 6-án). Az est házigazdája Simon Gábor, az 
Öregdiák Bará� Kör elnöke volt. A korábbi hagyomá-

nyoknak megfelelően ismét egy egykori istvános diák 
volt a meghívo� díszvendég, Szacsvay László, a Nemzet 
Színésze címmel kitüntete�, Jászai Mari-díjas színmű-
vész, érdemes és kiváló művész. A művész úr beszélt 
istvános élményeiről, pályájáról, jelenlegi életéről, és 
egykori iskolatársaival sok-sok anekdotát eleveníte�ek 
fel gimnáziumi életükhöz kapcsolódóan. Hallha�uk tőle 
legendás matek ére�ségije történetét, vagy hogy 
hogyan ismerkede� meg Radványi Gézával, a Valahol 
Európában című film rendezőjével. A találkozó kötetlen 
beszélgetéssel zárult.

Magyar Zsolt igazgatóhelye�es
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Rejtélyes Tudomány Party
Október 9-én az Álmos Vezér Gimnázium és Általános 
Iskola 1.b osztályos tanulói egy játékos nyomozáson 
ve�ek részt, amelyben Zoé, a hétéves golden retriver 
kutya volt segítségükre.

A történet egy képzeletbeli betöréssel indult, amelynek 
csak egy szemtanúja volt, nem más, mint Zoé. Az ő 
kifinomult szaglása, hallása, különleges színlátása 
veze�e el a gyerekeket a rejtély megoldásához, az 
ellopo� aranytárgy megtalálásához.

Az ügy felgöngyölítése közben az elsősök megtapasztal-
ha�ák, hogy milyen az, amikor a kutya négyszer jobban 
hall, mint mi, emberek. Egy ultrahangos síppal tesztel-
ték Zoé hallását, s bebizonyosodo�, hogy a kutyák olyan 
hangokat is meghallanak, amiket mi nem.

Kiderült az is, hogy a kutyák a szaglás révén jutnak a 
legtöbb információhoz, és ragadozó mivoltukból adódó-
an irányíto�an is tudnak keresni egy-egy szagot.
A foglalkozás végén megtudták a gyerekek azt is, hogy 
hol vannak azok a területek, ahol általában szere� egy 
kutya, ha megérin�k, illetve hogyan érdemes közelíteni 
egy kutyához.

A kis nyomozók örömmel töltö�ék idejüket a kiváló 
érzékszervekkel rendelkező, mindig mosolygó Zoé 
társaságában.

Kádár Gabriella, Békési Tünde

Szülőklub a Zuglói Hajósban
Iskolánkban szeptemberben öt alkalmas „szü-
lőklub”-csoportot indíto�unk, amelynek célja nevelési 
kérdésekkel kapcsolatos segítségnyújtás a szülők 
számára. Ezt információmegosztással és közös beszélge-
téssel, együ�gondolkodással igyekszünk megvalósítani, 
amelynek keretében a résztvevők jó gyakorlatok meg-
osztásával is segí�k egymást.  Az első csoportülést 
szept. 23-án rendeztük meg, amelynek témája a 
kamaszkor feladatai, jellemzői, ill. az ehhez kapcsolódó 
problémák megbeszélése volt. A bensőséges hangulatú 
foglalkozáson ismerte�ük a téma szakirodalmát, és 
irányíto� beszélgetéssel jártuk körül a kamaszkor témá-
ját. 
Az október 14-i foglalkozás megtartására külsős előadót 
kértünk fel az elektronikai eszközök használatával 
kapcsolatos témakör ismertetésére. Som Zoltán, a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviseletében 
tarto� előadást a szülőknek e számukra igen fontos 
kérdésről. 
A következő három hónap foglalkozásain a gyerekekkel 
szembeni elvárásokról, a szexuális felvilágosításról és a 
konfliktuskezelésről fogunk beszélgetni.
Továbbra is sok szerete�el várjuk az érdeklődő szülőket 
az iskola könyvtárában a szülőklub foglalkozásain!

Fehér Mária iskolapszichológus, 
Vargáné Stefán Erika tanár, mentálhigiénés segítő szakember 
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Szlovákiában jártunk!

Mi jut eszünkbe először, ha Szlovákiára gondolunk? 
Hegyek, völgyek, várak? Nos, 2019.10.7-én a 40 Mórás 
diáknak még csak ez a három fogalom ugro� be, amikor 
pontosan 6:15-kor elindult az említe� országba. De 
most? Most már sokat tudunk mesélni a Gerlachfalvi- 
csúcsról, a Szepesi várról vagy akár a Bélai-barlangról is. 
A négy nap ala� nagyon sok helyre juto�unk el, és ezt 
nagyrészben a fantasz�kus kísérő tanároknak, legfőkép-
pen Zsóka néninek köszönhetjük, aki megpályázta és 
megszervezte ezt az utazást. Habár néha úgy éreztük, 
hogy kicsit gyors a tempó, és nem mindig volt kedvünk 
egy-egy kiránduláshoz, a legtöbb gyerek talán már azért 
is élvezte, hogy sok új barátra tehete� szert. Többek 
közö� én is. Azért, hogy valamennyit megjegyeztünk a 
különböző  nevezetességekről (amit természetesen így 
van) kiemelek párat közülük:
Szepesi vár. Közép-Európa legnagyobb erődítménye. A 

régebben  ostromokkal 
és ármányokkal teli vár 
ma már az UNESCO 
világörökség részéhez 
tartozik. Szá- momra a 
várlátogatás nagyon 
érdekes volt, csak ne 
fújt volna annyira a 
szél.

Bélai-barlang. Rengeteg cseppkövet és barlangi tavacs-
kát lá�unk, amik szerintem nagyon aranyosak voltak. 
Mégis kedvenc ter- 
mem az a Zeneterem 
volt, amiben, mint 
utólag kiderült a 
remek akusz�kája 
mia� még komolyze-
nei koncerteket is 
rendeztek.
Kassa. Pihenés, és a 
kirándulás lezárásaként sétáltunk egyet a városban, és 
megtekinte�ük a Rodostó-házat. I� készíte�ünk 

néhány csoportké-
pet. Fáradtan, de 
é l m é n y e k k e l 
gazdagon tértünk 
haza, az iskola elé, 
ahol már szüleink 
vártak bennünket.

Gróf Laura Fanni

Határtalanul program – 
Szlovákiában jártak a Vizások

A Határtalanul program keretében a Vizafogó Általános 
Iskola hetedikes diákjai október 21-én Szlovákiába utaz-
tak öt napra. A Rákóczi-emlékévhez kapcsolódóan útjuk 
során felidézték a nagyságos fejedelemhez, a Rákó-
czi-családhoz és a Rákóczi-féle szabadságharchoz köthe-
tő helyszíneket. A külhoni diákcsopor�al való találkozás 
alkalmával megemlékeztek a szabadságharc történései-
ről, az egyes felvidéki helyszínekről, és a harcok jelentő-
ségéről.

Losoncon, a református temetőben felkeresték Ráday 
Pálnak, Rákóczi fejedelem személyi �tkárának a sírját. 
Fülek várában is látogatást te�ek, amelynek legendája 
Koháry István kapitány hősiességéről mesél. Kassán a 
dómban megkoszorúzták a nagyságos fejedelem, Zrínyi 
Ilona és gróf Bercsényi Miklós szarkofágját. Felkeresték 
a rodostói házat, de Rozsnyó, Szepes és Késmárk kötő-
déseit is kuta�ák a Rákóczi család életében. Selmecbá-
nyát pedig a kuruc kor nyomait követve fedezték fel. 
Tartalmas, élményekben gazdag utazás volt.

Simon Márta könyvtáros
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Munkácsysok a Délvidéken

A Zuglói Munkácsy Iskola 7. évfolyama a Határtalanul 
program keretében Szerbiába, a Délvidékre látogato� 
el. A négy napos kirándulást újvidéki városnézés és a 
péterváradi erőd megtekintése nyito�a meg. A szinte 
nyárias melegben bebarangoltuk az egész várat, meg-
csodáltuk Mária Terézia ajándékát, az óratornyot, 
amelynek mutatóit felcserélték, hogy a dunai hajósok 
jobban lássák a pontos időt. Az első nap végén elfoglal-
tuk szállásainkat Székelykevén, ahol Dani Ernő és 
családjának szívélyes fogadtatása feledte�e velünk a 
hosszú utazás fáradalmait.

Másnap utunk Belgrádba, azaz Nándorfehérvárra veze-
te�. Bejártuk a vár óriási területét, a Kalamegdant, 
megemlékeztünk 1456 hőseiről, megcsodáltuk a 400 
éves török uralom építményeit. Diákjainkat lenyűgözte 
a Duna – Száva összefolyása, érdekesség, hogy a két 
folyónak még a színe is eltérő. Délután Zimonyból, a 
Millenniumi emlékmű tetejéről még egyszer megcso-
dáltuk a várost.

A harmadik nap hőségriadóra ébredtünk. Gyönyörű 
napos időben indultunk Szendrőre. A végvári rendszer 
újabb romjaiban is hatalmas várát ismertük meg. 
Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy valamikor Szendrő 
volt a Szerb Fejedelemség központja. A vár tornyaiból 
csodás dunai panoráma tárult elénk. 
 

Versecen bejártuk a magyar emlékhelyeket, lá�uk 
Herczeg Ferenc író házát, és a Pallasz Lexikon 120 éves 
éves köteteit kapta ajándékba az iskola. Székelykevére a 
Delibá� homokpusztán keresztül tértünk vissza.
Hazafelé úton meglátoga�uk a csantavéri Hunyadi 
János Általános Iskolát és Óvodát. Diákjaink rengeteg 
társas- és építőjátékot vi�ek ajándékba a szerbiai 
magyar intézménybe. Megismerkedtünk az iskola 
épületével, a helyi ünnepekkel, szokásokkal, végül tanu-
lóink jó hangulatú foci- és kosármeccseket játszo�ak a 
csantavéri diákokkal. Kirándulásunk utolsó állomása 
közel 30 fokos hőségben a Palicsi-tó volt, ahol szecesszi-
ós mo�vumgyűjtés volt a gyerekek feladata.
Határtalanul sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Pelyva Judit
igazgatóhelye�es

Berg Judit a Munkácsyban

2019. október 15-én Berg Judit írónő látogato� el isko-
lánkba. A Rumini, és sok más izgalmas gyermekkönyv 
szerzője harmadikos és negyedikes diákjainkkal beszél-
gete�. Mesélt arról, hogyan le� író. Beava�o� minket 
abba is, hogyan születe� meg néhány népszerű mesefi-
gurája. Válaszolt a műveit szerető és jól ismerő gyerekek 
sok-sok kérdésére. Sőt tervei, a következő Rumini köte-
tek is szóba kerültek. Az izgalmas délután dedikálással 
zárult.

Bereginé Kopácsy Irén könyvtáros
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ZDRAVKOVA ELENA: ERASMUS+ 
DROPS OF LIFE NEMZETKÖZI 
TALÁLKOZÓ A TELEKIBEN

A Teleki Blanka Gimnázium házigazdaként óriási sikerrel 
szervezte az Erasmus+ KA229 Drops of Life projekt 
negyedik nemzetközi diáktalálkozóját 2019. október 
7-10. közö�. A partnereink különböző európai orszá-
gokból érkeztek: Ciprus, Görögország, Olaszország, 
Spanyolország és Finnország. 
Sokszínű programmal vártuk a vendégeket. Minden 
partner iskola diákcsapata nagyszerű prezentációban és 
színi előadásban bemuta�a a víz meghatározó szerepét 

a saját ország történetében és kultúrájában. Átgondol-
tuk a vízgyűjtők szerepét a klíma alakulásában, elmél-
kedtünk híres filozófusok vízről kifejte� gondolatain, 
csónakáztunk a tapolcai tavas barlang kristály�szta 
vízén, megcsodáltuk a levendula illatát és gyógyító 
erejét a Levendula házban, és a nagyszerű kilátást a 
Tihanyi-félsziget tetejéről. Vendégeink számára nagy-
szerű élményt nyújto� az es� hajózás a Dunán. Kiemel-
kedően jó volt a foglalkozás a Budapest Történe� Múze-
umban. Csütörtökön a nemzetközi Erasmus+ napon az 

iskolában a tanulók többféle játékban ve�ek részt: kvíz, 
Kahoot, szabaduló szoba. A programot óriási bulival, 
hagyományos magyar táncházzal zártuk. A visszajelzé-
sük szerint a vendégek nagyszerű élményekkel gazdagít-
va utaznak haza.

Gál Ferenc igazgató

Erasmus+ a Városligetiben

Az idei tanévben a Városlige� Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskola első ízben pályázo� a Tempus Közalapít-
vány Erasmus+ pályázatára, és a projektcsapat nagy 
örömére a pályázat sikeresnek bizonyult.

Az Új utakon együ� a sikeres jövőért című projekt célki-
tűzései a  korszerű nyelvoktatás és tanulás fejlesztésére, 
a módszertani kultúra, digitális és nyelvi kompetenciák 
megújítására irányultak.

A nyertes pályázat eredményeképpen a nyár folyamán 
11 kolléga utazo� Európa különböző országainak - 
Ausztria, Spanyolország, Írország, Anglia, Málta és 
Olaszország - nagyvárosaiba, ahol módszertani és nyelvi 
továbbképzéseken ve�ek részt, megszerze� tudásukkal 
pedig már az idén szeptembertől színesíthe�k tanórái-
kat, s adhatják tovább tapasztalataikat a többi  kollégá-
nak.

A kiutazó tanárok célja módszertani fejlődésük melle� 
az iskola nemzetközi kapcsolatainak bővítése, diákjaik 
számára partner iskolák keresése, és nemzetközi 
projektekbe történő bekapcsolódás volt.

A pályázat résztvevői: Dabis Dóra, Illés Csaba, Holtner 
Rita, Horváth Orsolya, Kerékgyártó Ildikó, Király Ágnes, 
NagySzabó Csilla, Nyíriné Horváth Rita, Szabó Mária 
Magdolna, Vagács Zsuzsa és Paschekné Borbély Mónika

Paschekné Borbély  Mónika
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Szakmázz! pályaválasztási 
kiállításon jártunk
A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium Újváros 
parki telephelyének szakiskolai és készségfejlesztő isko-
lai tagozata részt ve� az idei Szakmázz! pályaválasztási 
kiállításon. A többi résztvevőhöz hasonlóan mi is igye-
keztünk bemutatni a nálunk tanulható szakmák szépsé-
geit a gyakorlatban is. A hagyományoknak megfelelően 
szőnyegszövő és kerékpárszerelő diákjaink interak�v 
foglalkozást tarto�ak az érdeklődőknek: szádfával 

színes fonalakból kulcstartót 
vagy barátságkarkötőt le- 
hete� készíteni, kipróbál-
ha�ák a szövőkereten törté-
nő szövést is, illetve a tanu-
lóink által készíte� elektro-
mos rolleren tehe�ek 
néhány kört a kíváncsiak. 
Iskolánk további bemutatá-
sát a 2019. november 5-én 
rendezendő nyílt napunkon
folytatjuk.

Schäfferné Juhász Zsuzsan-
na intézményegység-vezető

Pályaorientációs nap a 
Hermanban
Október 8-án iskolánk pályaorientációs napot tarto�, 
melynek keretében az összes évfolyam ellátogato� 
különböző iskolán kívüli helyszínekre, ahol a gyerekek 
megismerkedtek egy-egy szakma, hivatás érdekességei-
vel, mindennapi kihívásaival.
Az alsós diákok egy része a Pálvölgyi Cseppkőbarlang-
ban te� látogatást, ahol megtapasztalha�ák a barlangá-
szok mindennapi munkájának szépségeit és nehézsége-
it, megtekinte�ék a meseszerű cseppköveket és a 
különleges sziklaalakzatokat, miközben némi izgalom-
ban is részük volt, mert sok helyen meredek lépcsőkön 
vezete� az út. A harmadik évfolyamból volt, aki cipzár-
üzembe látogato�, ahol megtanulha�ák a cipzárkészí-
tés folyamatát, míg mások egy budai cukrászdában 
te�ek látogatást, ahol megismerkedtek a fagylalt-, süte-
mény- és tortakészítés „műhely�tkaival” és természete-
sen a kóstolás sem maradhato� ki. 

A negyedik évfolyamból egy osztály a Liszt Ferenc repü-
lőtérre kirándult, ahol egykori pilóták veze�ék körbe a 
gyerekeket, és lá�ák el őket sok érdekes információval a 
repüléssel kapcsolatban, eközben az évfolyam másik 
osztálya a József A�la Művelődési Házban látoga�a 
meg Giovannini Kornél bábművészt, ahol egy humoros, 
zenés, éneklős interak�v előadásnak lehe�ek részesei 
farago� bábokkal.

A felsős évfolyamok egy része a XIII. kerüle� Katasztró-
favédelem Zsinór utcai telephelyét látoga�a meg, fiúk 
és lányok számára is nagyon izgalmasnak bizonyult a 
program. A pályaválasztáshoz legközelebb álló hetedik 
és nyolcadik osztályok pedig a „Szakmázz!”  című 
minden évben megrendeze� kiállításon ve�ek részt a 
Hungexpo területén. Ezen a rendezvényen közel 100 
középiskola mutatkozo� be, és igyekeze� felkelteni a 
diákok érdeklődését különféle látványos bemutatókkal, 
igényesen kialakíto� standokkal és csábító kóstolókkal. 

Természete-
sen a leg- 
népszerűb-
bek a ven- 
déglátóipari 
középiskolák 
voltak, ahol 
s z á m o s 

ínyencséget kóstolha�ak meg a gyerekek, és kipróbál-
ha�ák ezek elkészítését, valamint a fiúk körében a 
műszaki középiskolák is közkedveltek voltak, ahol külön-
féle gépeket lehete� közelről megvizsgálni, és gyerekek 
által terveze� robotokkal is találkozha�ak.
A pályaorientációs nap minden diák számára élvezete-
sen, izgalmasan telt, sok ismere�el és élménnyel gazda-
godtak a gyerekek.

Haas Klára, angoltanár
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