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Az  Ady Endre Gimnázium 
nyári vándortáborai

2022 nyarán négy csapattal vettünk részt vándortáborozá-

sokon. 

Két lelkes és igen sportos csapat kerékpáros vándortá-

borban tekert egy-egy hétig. Az egyik helyszín Sopron és 

az Alpokalja volt, a másik pedig a Partium Romániában. Ez 

utóbbi idén először szerepelt a Vándortábor mozgalom kí-

nálatában, s még egy kicsit döcögősen ment a helyi szerve-

zés. Mindkét héten több mint 200 km-t bicikliztek a diákok. 

A résztvevők sok élménnyel lettek gazdagabbak, megláto-

gatták például a koltói kastélyt, ahol Petőfi  Sándor töltöt-

te Júliával a nászútját, valamint jártak Érmindszenten, Ady 

Endre szülőhelyén.

A már hagyományos Erdei Vándortábor célja idén a Me-

csek meghódítása volt. Nemcsak a szintkülönbségekkel kel-

lett megbirkózni, hanem a kánikulával is. 

Vecsey Dániel 11. c osztályos tanuló erdei vándortábori 

beszámolója:

A kirándulást a  Pécsi Állatkertben indítottuk, majd Csepel 

teherautóval utazva megismerhettük a  környékbeli, 1956-os 

hősök történetét. Még az első táborváltás előtt lehetőségünk 

nyílt jobban megismerni az erdőt egy helyi erdész kíséretében. 

A harmadik napon útközben betértünk a Mecsextrém Kaland-

parkba, ahol rengeteg játékot kipróbálhattunk. A  következő 

nap ellátogattunk a Máré-várba, és kihasználtuk a Magyareg-

regy Erdei Fürdő nyújtotta lehetőségeket is. 

A második táborváltásnál Pécsvárad volt az úticél, a túra 

közben a vállalkozóbb szelleműek még a Mecsek legmaga-

sabb hegyére, a Zengőre is felmásztak. A  forró, nyári időjá-

rást a Dombay-tóban hűsölve küzdöttük le. A hatodik napon 

bejártuk Pécsváradot, ellátogattunk a  Tojás és Szalma Mú-

zeumokba, és végül leróttuk tiszteletünket Rockenbauer Pál 

sírjánál.

A tábor utolsó napján egy csapatverseny keretein belül volt 

lehetőségünk felfedezni Pécs városát. Tanáraink minden este 

színes programokkal, különböző játékokkal szórakoztattak 

minket, melyek győztesei különféle jutalmakban részesültek. 

Én nagyon élveztem a túrákat és a barátaimmal töltött időt. 

Bátran tudom ajánlani ezt a  tábort mindenkinek, és boldog 

vagyok, hogy én is részt vehettem benne.

Vízi vándortábori élmények: 

Idén a  Dunakanyart választottuk úticélunknak. 5 nagyon 

intenzív sok élménnyel, jó hangulatban eltöltött nappal gaz-

dagodtunk. 19 diák és 2 kísérő tanár vett részt a programon. 

Útunkat Esztergomban kezdtük, az evezős túrák mellett volt 

időnk élményfürdőzni és a  Bazilikába ellátogatni. Párkányba 

is átsétáltunk, ahol a diákok kofolával, a tanárok sztrapacská-

val jutalmazták magukat. A harmadik napon leeveztünk Dö-

mösre, majd a Rám-szakadék kihívásaival küzdöttünk meg. Az 

utolsó napon Visegrádra gyalogtúráztunk, majd a bobpályán 

pihentük ki a fáradalmakat. 

A táborvezető tanárok: Kunné Szilágyi Andrea, Varga 

Anna, Danok Vince, Horváth Anna, Kun József. Köszönet 

a nyári munkájukért!

Összefoglalta: Frekot Erika igh.
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Álmos GYALOGtúra Soltvadkert 
Alapítványunk a hagyományoknak megfelelően az idén 28. 

alkalommal szervez kiskunsági gyalogtúrát a Soltvadkerten 

táborozni szándékozó, vállalkozó szellemű általános iskolás 

gyermekeknek.

Célunk, hogy a  nebulók megismerjék hazánk tájegysé-

geit, természetes növény- és állatvilágát; bepillanthassanak 

a vidéki élet szépségeibe, a falusi, tanyasi emberek dolgos 

mindennapjaiba. Érezhessék az ott élő emberek természe-

tes közvetlenségét, segítőkészségét, amit gyakran igénybe 

is veszünk.

Ez az út a tapasztalás erejével fejleszti a gyerekek hazasze-

retetét, állóképességét, akaraterejét; rendszeres testmoz-

gásra, egészséges életmódra neveli lakótelepi gyerekeinket.

Immár 28 éve indulunk el Budapest határától évről évre 

változó útvonalon gyalogosan, hogy 7 nap alatt elérjük úti 

célunkat, az Önkormányzat soltvadkerti táborát. Idei ter-

vezett útvonalunk az éjszakai szálláshelyek sorrendjében: 

Kakucs – Táborfalva – Kunadacs – Fülöpszállás – Akasztó – 

Kaskantyú, majd utolsó nap: Soltvadkert.

Szállásaink többnyire iskolák tornatermei, tantermei, ahol 

az általunk vitt hálózsákokon, a földön éjszakázunk, de alud-

tunk már tanyán, illetve nem működő csárdában is.

A gyalogos túrázó részévé válik a  természetnek: hallja 

a szél zúgását, az állatok neszeit, a növények susogását. Bő-

rén tapasztalhatja a  Nap perzselő hőségét, a  pusztai vihar 

haragját vagy a vízhólyagok feszítését.

Városi gyermekeinknek szinte hihetetlen, hogy mennyire 

más a falusi, tanyasi emberek hozzáállasa az „idegenekhez”, 

milyen szívélyesen fogadnak minket mindenhol, hogy be le-

het egy házba csengetni, és ott vizet kémi, hogy mindenki 

kéretlenül is el akarja mondani nekünk a legrövidebb utat, 

ami aznapi célunkhoz vezet.

Programjaink egy része tervezhető, másik része előre nem 

látható. A  nem tervezhető programok közül az elmúlt évek 

néhány eseményét említem meg, mint a menekülést tehén-

csorda elől, lovasbemutató megtekintését, fürdést öntöző-

csatornákban, bányatavakban, eperfák megdézsmálását, 

állatsimogatásokat a tanyákon, lovaglást, sáskaevést, dinnyé-

zést, kutyakalandokat, öntözőberendezések megcsapolását, 

és ami a legfontosabb: rengeteg, rengeteg beszélgetést.

Napközben a  menetelések alatt sokat beszélgetünk. 

Ilyenkor a kis csapat tagjai a közösen átélt megpróbáltatá-

sok hatására közelebb kerülnek egymáshoz. Együtt sírunk 

és együtt nevetünk. Sokat nevetünk. Ilyenkor könnyebben 

nyílnak meg a szívek, sorstársak leszünk. Kicsit kiszakadunk 

a mindennapokból, megtanulunk odafi gyelni egymásra, és 

ezáltal sokkal többet tudunk meg egymásról. A menet köz-

ben játszott szójátékok, nyelvtörők feledtetik a kellemetlen 

perceket, segítenek abban, hogy mindennap átéljük azt 

a fantasztikus érzést, amit a szállásra való megérkezés jelent. 

Természetesen a tisztálkodás és vacsora után is folytatódnak 

a játékok. Az „örökmozgók” fociznak, a többiek inkább kár-

tyajátékokat, társasjátékokat játszanak, vagy nagyobb cso-

portban kockáznak. Előfordul, hogy az esti takarodó kicsit 

későbbre csúszik, de a reggeli ébresztő nem késhet: újabb 

nap vár ránk a Kiskunság homokján.

A gyalogtúrát leírni lehetetlen feladat. Jóformán az egész 

kalandos események sorozata, melyek a  kívülálló számára 

már-már hihetetlennek tűnnek. Huszonnegyedik gyalogtú-

ránkat – mint az összes eddigit – Kaskantyún zárjuk, köszön-

hetően a helyiek hagyományos vendégszeretetének.

Az erős igénybevétel után igazán kellemes és vidám 8 

nap vár ránk Soltvadkerten. Programjainkat minden évben 

a nagytábori programokhoz igazítjuk. Nagyon népszerűek 

szellemi, illetve mozgásos vetélkedőink is (szerepjáték, Most 

mutasd meg! Színek háborúja, Vasember próba…), valamint 

az éjfélkor induló erdei Bátorságpróba.

 Drechsler Mónika

Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium 

és Általános Iskola
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Rákosfalva 150 éves – ünneplés az Álmos udvarán
Szeptember 3-án iskolánk udvara adott helyet egy nagyobb 

rendezvénynek, ugyanis Rákosfalva idén ünnepli a  150. 

„születésnapját”. 

A színpad műsorai közben sokféle elfoglaltságot lehetett 

találni: volt csillámtetoválás, arcfestés a  gyerekeknek, de 

volt vattacukor, kenyérlángos, és persze az elmaradhatatlan 

popcorn is.

Iskolánk nevében Dr. Puszter Bernadett emlékérmet ve-

hetett át.

A délután folyamán a színpadon egymást váltották a kü-

lönféle programok. A köszöntők után a legkisebbek, a Tün-

dérkert Óvoda növendékeinek zenés műsorát láthattuk. 

Ezt követően az Álmos tanulói mutatták meg, mit tudnak. 

A  rockis csoportok korosztályonként más és más táncokat 

mutattak be, majd ezt követte egy közös tánc, ahol kicsik 

és nagyok alkottak egy nagy közös tánckart. Iskolánk 8. osz-

tályos tanulója, Szabó Fanni versenytáncokat mutatott be 

a lelkes közönségnek. 

A gyerekeknek szóló dalok után egy rövid vetélkedő, 

majd Group’n’Swing koncert következett, végül a Grooven-

house lépett fel. Mindkét koncerten együtt szórakoztak fi a-

talok és idősek, gyerekek és felnőttek.

A nap zárásaként színvonalas lézershow kápráztatta el az 

érdeklődőket.

Gyulayné Bata Bernadett

 Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium 

és Általános Iskola

Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület járt 
a Csata Utcai Általános Iskolában

2022. szeptember 7-én együtt mozdult tanulóinknak apra-

ja-nagyja. A több mint 25 éves múltra visszatekintő  Angyal-

földi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület tagjai tartottak 

bemutatót nekik és pedagógusainknak a  Budapest XIII. 

kerületi Csata Utcai Általános Iskola udvarán. 

A nyüzsgő, várakozó sokadalom egyből elhallgatott, mi-

kor az előadók elkezdték táncukat. Pörgött a szoknya, csat-

tant a  csizma. Ámulva nézték a  gyerekek, milyen szép és 

látványos produkcióval készültek számukra. A bemutató vé-

gén diákjaink egyenletes sorba rendeződve várták, milyen 

mozdulatokat leshetnek el néptáncosainktól. A  könnyen 

elsajátítható, egyszerű lépéseket a  közel hatszáz gyermek 

együtt végezte, mely látvány egyszerre volt szép és megha-

tó. A már megtanult mozdulatokat vidáman, élvezettel tán-

colták el, hol kis körökbe, hol nagy egységben rendeződve. 

Összességében nagyon élvezetes, változatos és látványos 

bemutatót kaptunk az együttes képviselőitől. Jó volt látni, 

hogy diákjaink és pedagógusaink milyen átéléssel és lelke-

sedéssel ropták a táncot! Bízunk benne, nem utoljára! 

Tarp ai Orsi, könyvtáros 
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 A sulyom birodalma A sulyom birodalma
Idén nyáron negyedszer vízivándorolt a Dr. Mező Ferenc Ál-

talános Iskola. A Mezőtandem Egyesület ismét sikeresen pá-

lyázott a Magyar Kajak Kenu Szövetség programjára. Most 

a Tisza-tó vadregényes Tiszafüred, Tiszavalk, Poroszló szeg-

letét eveztük be. 32 tanulónk ismerte meg a táborélet javát, 

szuper idő, jó vízállás, remek hangulat!

Petres Margit, táborvezető

Nyári táborok „Mezős módra” – Mozgókuckó táborNyári táborok „Mezős módra” – Mozgókuckó tábor
Idén is megrendezésre került a mozgásfejlesztésen alapuló 

napközis tábor (2022. 08. 15–19.). A  jelentkezők számukra 

érdekes, korosztályuknak megfelelő programokon vehet-

tek részt. A nap egyik felében kötött programok voltak, míg 

a másik részében fejlesztő foglalkozások. A hét tematikája 

a különböző szakmák köré épült. 

Hétfőn történelmi jellegű mesejáték volt, vendégelőadó-

val. A gyerekek kipróbálhatták az ősi ház körüli foglalkozá-

sokat. Délután kézműveskedtünk (követ festettünk és fest-

ményt készítettünk fülpálcikával). Kedden vakvezető kutya 

bemutató volt, ahol a gyermekek megismerhették a segítő-

kutyák munkáját. A délután folyamán sportvetélkedők vol-

tak. Szerdán ellátogattunk a Minipoliszba, ami az egész na-

punkat kitöltötte. Csütörtökön fi nommanipulációt fejlesztő 

foglalkozásként cukrászati bemutató volt. A  gyerekekkel 

marcipánból különböző technikákkal fi gurákat készítettünk. 

A  délután alatt cserepet készítettünk, melybe fűszernövé-

nyeket ültettünk. Pénteken utazó állatkert látogatott el hoz-

zánk, majd lezártuk a hetet egy nagy vízibomba csatával. 

Varga Veronika, Nagy Anna táborvezető

Soltvadkert
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola diákjaival két év kihagyás 

után egy programokban gazdag, izgalmas hetet töltöttünk 

el Soltvadkerten. A július 03. és július 10. közötti turnusban 

összesen 105 gyerek, 5 pedagógus és 5 animátor (volt Me-

zős tanuló) vett részt. Az idei év tematikája a Vikingek vol-

tak. A gyerekek minden nap részt vettek valamilyen sport, 

vagy szellemi vetélkedőben. Volt lövészet, pokróclabda, 

kosárlabda, focimérkőzés, lóti-futi verseny, rókavadászat, 

gyöngyfűzés, közös éneklés, bátorságpróba, fi lmvetítés, esti 

fürdőzés, tó körüli túra, Viking erőpróba és napi kihívás, amit 

a strandolás tett még felejthetetlenné. A napot mindig kö-

zös esti tanácskozással zártuk. 

Nagyon sok élménnyel gazdagodtunk, izgatottan várjuk 

a következő soltvadkerti tábort!

Bakkai Melinda, táborvezető
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Nyári osztálytábor 
Berkenyén

2022. 07. 04-én felkerekedett az 5.a 

osztály, hogy az új tanév kihívásait és 

fáradalmait kipihenve együtt töltsön 

egy szuper hetet. A helyszín választá-

sakor Nógrád megye „kis ékszerdobo-

zára”, Berkenyére esett a választásunk, 

szállásunk a  Berkenye Vendégházban 

volt. Mindenki izgatottan vágott neki 

az 5 napos kalandnak, és minden izga-

lom, fáradozás, készülődés megérte!

Vonattal érkeztünk, szállásadóink már nagy szeretettel 

vártak bennünket. A  vendégház kertje, a  mellette lévő kis 

tavacska már pihentető volt szemnek és léleknek egyaránt.

Lányok és fi úk elfoglalták szobáikat, és a nyári meleg hí-

vogatta is őket egy jó kis vízibomba csatára. Egy nap kivéte-

lével mindig kegyes volt hozzánk az időjárás, de akkor sem 

lábat lógattunk. A szálláson belül, kis állomásokon mérhet-

ték össze tudásukat a gyerekek különböző társasjátékokon. 

A napok teltével megismerkedhettünk a  régi ősmagyar 

íjászkodással, és ki is próbálhattuk. Saját kezűleg készítet-

tünk otthoni szeretteinknek ajándékokat. Szebbnél szebb 

agyagkancsócskák és bőrkulcstartók születtek. A  Nógrádi 

vár romjai között vívott számháború csata tökéletes volt 

a bőséges ebéd lefutkorászására.

Az I-re a pontot a tulajok által szervezett traktoros város-

nézés tette fel, az esti „KI MIT TUD?-dal” és táborzáró pillecu-

korsütögetéssel, élménybeszámolókkal. 

Mindenkit nagyon vártak már haza a tábor utolsó napján, 

de nagy örömmel láttuk és hallottuk, hogy minden gyerkőc 

nagyon jól érezte magát, és akár még maradt volna is pár 

napot!

Várjuk a következőt, hogy újra felkerekedjen élményszer-

zésre, nyáron, együtt a 6.a!

Vágó J ános

intézményvezetői jogkörben eljáró 

intézményvezető-helyettes

Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola

Hátizsákos tábor az Eötvösben

Több mint tíz éve indítottuk útnak a hátizsákos programot isko-

lánkban, amelynek célja, hogy viszonylag olcsón bemutassuk 

a gyerekeknek az ország turistaként bejárható szép helységeit.

A tábor napközi jelleggel működik reggel 8 órától délután 

4-5 óráig.

Kiindulási pontunk első osztály végén Budapest, majd az el-

következő három évben tágul a kör Magyarországon belül.

Idén a Margitsziget, az Állatkert és a Városliget, a Gyermek-

vasút és a Budai-hegység, majd a rossz idő miatt a Minipolisz 

játszóház volt a  szokásos víziprogram helyett. Az ötödik nap 

egy buszos kiránduláson vettünk részt, Csókakő vára és a Gaja 

patak völgye volt az úti cél.

A tábor népszerűségét jelzi, hogy ezen a nyáron volt diák-

jaink, az ötödik és a  kilencedik osztály végén bejelentkeztek, 

szeretnének eltölteni velünk egy izgalmas hetet a táborban. 

Kérésüket örömmel teljesítettük, így három táborban sike-

rült tartalmas programokat biztosítani tanítványaink, volt tanít-

ványaink számára.

 Molnár Márta táborvezető

Budapest XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskola
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”Zenélő Gyerekek” –Zenélő Gyerekek” –
Nyári Zenei Tábor 2022. június
A Fischer Annie Zeneiskola nyári Zenei tábora ezen a nyá-

ron Balatonszemesen volt június 20 –tól 26-ig, az iskola 

alapítványa, a  Zenélő Gyerekek Alapítvány szervezésében. 

Idén is több mint 70 gyermek illetve fi atal vett részt a tábor-

ban. A  tanárok munkáját évek óta segíti a  zeneiskola volt 

növendékeiből álló „Ifi csapat”, amellett, hogy ők is aktívan 

részt vesznek a zenei próbákon. 

A napi kétszeri komoly próba mellett jutott idő a  pihe-

nésre, strandolásra is. Minden este más-más program várta 

a táborozókat: vetélkedő, Ki mit tud, táncház. 

A hagyományos táborzáró koncertre az utolsó estén ke-

rült sor, ahol a  táborozók bemutatták a szülőknek, család-

tagoknak az 5 nap alatt megtanult produkciókat. Ezúttal is 

rendkívül színes, igényes műsorral készültek, kamaraegyüt-

tesekkel, kórussal, vonószenekarral, rézfúvósokkal, szim-

fonikus együttessel. A  koncert után a  gyerekek izgatottan 

várták a díjátadó jutalmazást. Ekkor hirdetik ki a vetélkedők, 

versenyek jutalmazottjait, és itt adják át a „Legrendesebb 

szoba” díját annak a csapatnak, akik a mindennapos szoba-

szemléken a legtöbb pontot gyűjtötték. 

A tábor lakói már búcsúzáskor kérdezték: ugye jövőre is 

jöhetünk a zenei táborba?

A hagyományhoz tartozik a tanévkezdéskor már a zeneis-

kolában megszervezett Ismétlő tábori koncert azoknak, akik 

nem tudták meghallgatni a műsort a Balatonnál. 

Idén szeptember 2-án volt a koncert a zeneiskola Nagy-

termében. Itt újra felhangzottak a táborban megtanult mű-

vek, a hallgatóság és a táboros növendékek nagy örömére; 

és levetítettük a  tábori életről készült fényképeket is, fel-

idézve az idei zenei tábor sok-sok feledhetetlen élményét. 

Győriványi Katalin igazgatóhelyettes

Zuglói Hajós - 
kerékpáros tábor
Ebben az évben nyári kerékpáros táborunkat a Balaton part-

jára, a tihanyi Levendula Erdei Iskolába szerveztük.   26 fő 6.a 

osztályos tanuló  három kísérő tanárral vágott bele a nagy ka-

landba. A kerékpározás mellett túráztunk,   játszottunk, vetél-

kedőket, izgalmas versenyeket tartottunk,  és természetesen 

lubickoltunk a  Balaton hűs vizében. Az időjárás nem mindig 

kedvezett nekünk, többször bőrig áztunk, de ez nem szegte 

kedvét senkinek. Az öt nap gyorsan elrepült és bár elfáradtunk, 

reméljük, mindenki jól érezte magát. Mi, tanárok, biztosan! 

Kocsisné Szabó Ildikó, osztályfőnök, 

Páczay Sándorné, osztályfőnök helyettes

Büszkeség – Év Diákja Díj Büszkeség – Év Diákja Díj 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy iskolánk, a Zuglói Hajós Al-

fréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 5.b 

osztályos tanulója, Kristóf Simon is megkapta ezt a díjat ki-

emelkedő eredményeiért, példás magatartásért és szorgal-

máért.  

Büszkék vagyunk Simonra! További szép sikereket kívá-

nunk neki!

Molnár Márta, intézményvezető
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Így is készültünk a tanévkezdésre…Így is készültünk a tanévkezdésre…
Még tartott a kánikula, a nyári hőség, a vakáció utolsó napjai, mégis 

voltak gyerekek, kisebbek, nagyobbak, szülők, kollégák, akiknek úgy 

alakult a hétvégéje, a péntek délutánja vagy a szombat délelőttje au-

gusztus utolsó hetében, hogy részt tudtak venni az iskola udvarának, 

előkertjének stb. a rendezésében.  

A képek is mutatják, hogy mindkét napon igen hatékonyan és szé-

pen dolgoztak a  csapatok.   Több, mint 100 szelektív hulladékgyűjtő 

zsákot töltöttünk meg a nyáron felhalmozódott száraz levelekkel, galy-

lyakkal.

A hideg frissítő víz és a sütemények hamar elfogytak.

Köszönöm minden segítőnek a munkáját! 

Molnár Márta, intézményvezető 

Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

ÉRETTSÉGI KIRÁNDULÁS DUBROVNIKBAN

Az elmúlt két év COVID vírus okozta kényszerpihenő után 

ebben az évben a HOŠIG végzős diákjainak lehetősége adó-

dott arra, hogy augusztus utolsó hetében érettségi kirándu-

láson vehessen részt Dubrovnikban. Nagyon szerencsésnek 

érezzük magunkat, hiszen lehetőséget kaptunk egy utolsó 

közös kirándulásra. Utazásunk első állomása a  horvát fő-

város volt, ahol testvériskolánk, a zágrábi Marija Jambrišak 

Kollégium küldöttsége fogadott minket szívélyesen. Innen 

folytattuk utunkat Dubrovnikba. Bár az autóbuszunk több 

mint három órát késett, ugyancsak testvérintézményünk, 

a dubrovniki kollégium igazgatónője nagy szeretettel és fi -

nom vacsorával várt minket. Izgalmas és érdekes programot 

állított össze nekünk az előttünk álló hétre. Szakképzett ide-

genvezetővel megnéztük az óvárost, sétáltunk a város főut-

cáján, a Stradunon, megismertük a város történelmét a ró-

mai időktől egészen a honvédő háborúig, és persze a helyi 

sztorikat is. 

Megtudtuk például, hogy érdemes Marin Držić, a neves 

horvát író szobrának orrát megsimogatni, mert szerencsét 

hoz, illetve megtapasztaltuk, hogy milyen, ha egy város 

több száz „háziállattal”, galambbal rendelkezik, akiket min-

den délben megetetnek az Ivan Gundulić téren. Megnéz-

tük az óváros nevezetességeit, a  Hercegi Udvart, Sponza 

Palotát, a  Szent Balázs templomot, a  ferences kolostort, 

ahol Dubrovnik első gyógyszertára található. Libegővel 

felmentünk a  Srđ hegyre, ahonnan lenyűgöző kilátásban 

volt részünk a  városra és a  nyílt tengerre. Megtekintettük 

a Dubrovniki Horvát Függetlenségi Háború múzeumát, ahol 

képek és kisfi lmek mutatták be ennek a  csodálatos város-

nak a tragikus időszakát. Szintén ellátogattunk Marin Držić 

író házába, akit sokan csak horvát Shakespeare-nek nevez-

nek, és persze még más múzeumokat is megnéztünk. Egy 

kora délután, mikor már elmúlt az óriási hőség, felmentünk 

a városfalakra, ahol bámulatos kilátás fogadott minket mind 

a városra, mind a horizontra. Utolsó napunkat Lokrum szi-

getén töltöttük, amely híres a  természeti szépségeiről, eg-

zotikus növényeiről és a Trónok harca című sorozatról. 

A sziget védett és lakatlan, ezért érintetlen és csodaszép, 

és hogy ez így is maradjon tilos a szigeten az éjszakai tar-

tózkodás. Itt fürödtünk a „holt tengerben” és barátkoztunk 

a pávákkal, akiket leginkább csak a szendvicseink érdekel-

tek. Minden nap fürödtünk a tengerben, és kétszer még éj-

szakai fürdésre is elmentünk. 

Az egész osztály nevében szeretném megköszönni házi-

gazdáinknak, iskolánknak és támogatóinknak, hogy lehető-

vé tették számunkra ezt a felejthetetlen kirándulást. 

Ez a hét Dubrovnikban felejthetetlen marad számunkra.

Borbola Borka és Kepes Ákos Nimród, 12. oszt. tanulók

Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
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Nyári tábor 
a Hallássérültek Tanintézetében
A nyári szünet közepén, egy júliusi vasárnapon a H allássé-

rültek Tanintézetében tanuló diákok egy része nagy csoma-

gokkal és csillogó szemekkel érkezett az iskola elé. Táboroz-

ni készült a csapat, sok-sok év után idén újra Soltvadkerten. 

A szíves fogadtatást követően feltérképeztük a területet. 

Gyönyörű környezet tárult elénk, mely sokféle lehetőséget 

rejtett magában: fürödtünk a Vadkerti-tóban, homokvárat 

építettünk, vízibicikliztünk, túráztunk a tó körül, bicikliztünk 

a településen, és különböző játszótereket fedeztünk fel kö-

zösen. 

Sportversenyeket is szerveztek a táborépítők, melyek elő-

segítették az integrálódást, hiszen halló diákok ellen is küzd-

hettek tanulóink. Szép eredményeket értünk el lövészetben 

és sakkban, összemérhettük tudásunkat a pokróclabda- és 

pingpongverseny során, illetve focimeccsen is.

Mindezek mellett jutott idő szabad foglalkozásra is, mely 

idő alatt gyakran kártyáztak, társasjátékoztak, bújócskáztak, 

fogócskáztak a gyerekek.

Az ünnepélyes táborzáróra felkészülten érkeztünk, előad-

tunk egy dalt jelnyelven, melynek nagy sikere volt a táboro-

zók körében.

Utolsó este a – már hagyománnyá vált – Sotya diszkóban, 

a csillagos ég alatt buliztunk egy nagyot. 

dr. Gálné Csabai Klára

intézményvezető

Kaff kás táborok
A 2021-22-es tanév zárását követően a Kaff kás gyerekek már 

a következő héten részt vehettek iskolánk testnevelő taná-

rai által szervezett napközis nyári sporttáborban. A tábor jó 

lehetőséget adott arra, hogy több sportágat kipróbáljanak, 

és egész nap mozogjanak, friss levegőn legyenek.

Akik sport helyett inkább kreatív irányt választottak, őket 

várta nagy lelkesedéssel és szeretettel iskolánk egyik alsós 

tanítója által szervezett napközis kézműves tábor. A tábor-

ban különböző kézműves technikákkal ismerkedtek meg 

a gyerekek és szebbnél szebb alkotások születtek.

A biciklizést és kihívást szerető és bátor gyerekeink idén is 

nekivágtak a csereháti bringás vándortábornak egyik tanító né-

nink és férje kíséretében. A vándortáborozás célja, hogy a tábor 

hét napja alatt a gyerekek fi gyelmét felhívják hazánk gyönyörű, 

de (még) kevésbé népszerű területeire is. A gyerekek elmondá-

sa alapján az útvonal gyönyörű volt, sok érdekes helyen jártak, 

és mindannyian életre szóló élményekkel tértek haza.

Július közepén a  Kaff kás diákok, négy tanáruk kíséreté-

ben útnak indultak SOTYA-ra, hogy maguk mögött hagyva 

a hétköznapokat egy aktív és boldog hetet töltsenek Solt-

vadkerten. Idén nyáron egészen a vikingek koráig utaztunk 

vissza. A  tábor ideje alatt nagyon sok mindent megtanul-

tunk a vikingekről, életükről, szokásaikról. Minden csapat el-

készítette saját viking pajzsát, megírta saját viking indulóját. 

Bátor viking diákjaink nappal és éjszaka is hősiesen kiállták 

a bátorságpróbákat. A nap fáradalmait minden délután le-

hetőségük volt kipihenni a Vadkerti tó strandján. A hagyo-

mányos SOTYA discóban pedig más zuglói iskolák vikingjei-

vel együtt bulizhattak egy nagyot.

A nyár gyorsan elszaladt, és szeptember 1-jén a Kaff kások 

is megnyitották a 2022-23-as tanévet. Az első teljes hetünk 

végén, szeptember 9-én került sor a  hagyományos Whi-

te-party-ra iskolánkban. Minden felsős lelkesen várta, de 

senki nem lelkesebben, mint friss ötödikeseink. A  buliban 

a diákok nagy létszámban képviseltették magukat. A tánco-

lás fáradalmait a büfében kipihenhették, ahol pizzát és fris-

sítőt vásárolhattak.

A nyári élmények és a White-party-t követően lelkesen és 

célokkal tele vágtunk neki az évnek. Sok izgalmas és érde-

kes programot tervezünk diákjainknak, és nagy örömmel 

várjuk ezek megvalósulását. 

Bekényi Ádám

 Budapest XIV. Kerületi Kaff ka Margit Általános Iskola



KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

10

Hatodik alkalommal 
„Barangoltunk”
Immár hatodik alkalommal indultunk „Barangolni” 2022. 

július 4-8. között a  Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó 

Általános Iskola tanulóival.

42 Hermanos diák gyülekezett hétfőn reggel az intéz-

ményben. A  korosztály nagyon vegyes volt. Leendő első-

söktől kezdve, alsó és felső tagozatos diákok vettek részt 

egész heti programjainkon. Besze Lívia, Réthy Zsuzsanna és 

Molnárné Spisák Ágnes tanítónők vezetésével valósult meg 

az ötnapos tábor.

Hétfőn vonattal közelítettük meg a  dunakeszi szabad 

strandot, nagyon melegen sütött már kora reggel a  nap. 

A frissítő lubickolás mellett a jégkrém is lehűtötte a csapat 

minden tagját.

Kedden az Újpesten található Tarzan Park várt minket. 

Pattogtak, ugráltak, kúsztak, másztak és vízi csatát vívtak 

a lelkes gyerkőcök. Hazafelé úton esőben táncoltunk, fárad-

tan és boldogan értünk vissza ebédre.

Szerdán hamar leértünk Tatára vonattal, a Vízi sárkányok 

3 hajóval vártak minket. Nagyon meleg napunk volt, a szél 

ellenünk dolgozott kievezéskor, de a  visszaúton repített 

minket a part felé.

Csütörtökön a Csodák Palotájában töltöttük el az időnket. 

A tudományos kísérleteknél sort álltunk, előadást tekintet-

tünk meg a buborékok fantasztikus világáról, ketten is segí-

tették a csoportból az előadót. Érdekesebbnél, érdekesebb 

kipróbálni valókat fedeztek fel a létesítményben a gyerekek.

Utolsó napon irány a Margitsziget! Kisvonattal körbejár-

tuk a  történelmileg fontos helyeket, a  vonatvezető renge-

teg új információt osztott meg velünk. A csapatversenyeken 

gyorsnak, szemfülesnek és együttműködőnek kellett min-

denkinek lennie. Senki nem maradt ki a játékokból!

Tartalmas héten vagyunk ismét túl. Sok mindent tanul-

tunk, tapasztaltunk, jókat nevettünk.

Jövő nyáron ismét várjuk az érdeklődő gyerekeket!

Molnárné Spisák Ágnes 

intézményvezető-helyettes 

Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola

Határtalanul program – Szlovákiában jártunk
2022. augusztus 24. és 26. között vártúrán vettek részt 7. és 

8. osztályos tanulóink Felvidéken a Határtalan program ke-

retén belül. Élményekben gazdag három napot töltöttünk el 

együtt. Első napon Losoncon megtekintettük a református 

templomot, Vigadót és a Kubinyi-házat. Kármán József-em-

lékoszlopánál koszorút helyeztünk el. Ezután Di-

vény felé vettük az irányt, ahol a  várromokból 

csodálhattuk meg a  kilátást. Napunkat Zólyom 

váránál zártuk. Szállásunk Besztercebányán volt. 

Második nap sétát tettünk Besztercebánya törté-

nelmi belvárosában, megtekintettük a Mátyás-há-

zat, a  Beniczky-házat és a  Thurzó-házat. Szabad-

program után elindultunk Árva várához, mely az 

egyik legszebb és legépebb várak egyike. Harma-

dik napunkon elsőként a szepesváraljai várat néz-

tük meg. Majd Kassára érkeztünk meg, ahol az im-

pozáns kassai dómban rövid idegenvezetés után 

megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc sírját. Rövid 

belvárosi séta után indultunk haza. A  három nap 

alatt gyönyörű történelmi helyeken jártunk, sokat 

kirándultunk és mindannyian nagyon jól éreztük 

magunkat. Egy nagyszerű tanévindító kirándulás volt, mely 

egyaránt közelebb hozta a gyerekeket egymáshoz és múl-

tunk emlékeinek megismeréséhez. 

Kiss Ágnes magyartanár, a 8.b osztályfőnöke

 Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
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GyIÖK TÁBOR 2022. Velence
A 12 résztvevő fele már ismerte ezt a tábort, volt aki harmadik 

alaklommal jött velünk.

Tematikus tábor, míg tavaly a retró korszak volt a téma, idén 

a jövő. A fürdés, a szabadidő, a szinte mindennapos disco, tánc 

és sportfoglalkozások mellett vegyes csoportokban foglalkoz-

nak a gyerekek csapatuk plakátjának elkészítésével, indulójának 

a  megírásával, divatbemutató bemutatásával. A  tábor utolsó 

estéjén mindenki vagy színdarabbal, vagy egy a hét folyamán 

felvett fi lmmel szórakoztatja társait. Szükség van a kreativitásra, 

a fantáziának semmi nem szabhat határt, ha e diákok valóban 

színvonalas produkciót szeretnének bemutatni.

A táborban mindenki remekül szórakozott, tervezetlen haza-

utazás sem betegség miatt, sem más okból idén nem volt.

Dávid Tamás Ferencné DÖK segítő tanár

 Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola

IRÁNY SZANDAVÁR!
2022. július 11-16. között 20-an indultunk útnak a Nógrád 

megyében található Szandára a  Budapest XIII. Kerületi 

Herman Ottó Általános Iskolából. Besze Lívia és Molnár-

né Spisák Ágnes tanítók vezetésével valósultak meg a héten 

a programok.

Szandavárra – kétszer szálltunk át vonatról vonatra, majd 

buszra – tábori berendezkedés után falukutatási vetélke-

dőn vettünk részt délután. Este tábortüzet gyújtottunk. Ezt 

egész héten minden este megismételtük. Kedden Terénybe 

gyalogoltunk át, sajtot készítettünk tehéntejből, amit két 

nap múlva, egy kis pihentetés, érlelés után jóízűen elfo-

gyasztottunk. Délután elkezdődött az egész héten át tartó 

számháború, illetve gyöngyfűzés, fonal technikázás. Renge-

teg gyöngyből fűzött ékszer, állatfi gura készült a  követke-

ző 5 napban. Tócsnit sütöttünk bográcsban, saját magunk 

gyűjtöttek tűzifából raktunk tüzet hozzá. Állatlesen vettünk 

részt szürkület előtt. Az estét karaoke partyval zártuk. Har-

madik napon Hollókő – Bánki-tó, egész napos kiránduláson 

vettünk részt, este persze még számháborúztunk.

Csütörtökön Vadászati kiállítást néztünk meg, íjász-

kodtunk. Este kincset kerestünk elemlámpával. Pénteken 

a Szandai vár felkeresése után délután lángost gyúrtunk be, 

és bográcsban megsütöttük. Este nosztalgia ének estet tar-

tottunk.

Nagyon hamar elérkezett a hazamenetel ideje, de megte-

kintettük Balassagyarmaton a Palóc Múzeumot. A vonaton 

mosolyogva idéztük fel a tábor minden fontos pillanatát.

Családias hangulatban telt el a hét, rengeteget kirándul-

tunk, sok mindent megtudtunk és megtanultunk a palócok-

ról. Nagyon kedves, szeretetteljes környezet vett minket kö-

rül egész héten. Szívesen megyünk máskor is ide. 

Molnárné Spisák Ágnes intézményvezető-helyettes 

SZIGETKÖZI TÁBOR SZIGETKÖZI TÁBOR 
A 33 izgatott, boldog, kíváncsi táborozó gyerek és szüleik gyüle-

keztek hétfő reggel fél 9-kor a Keleti pályaudvaron a  Budapest 

XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskolából.

Mosonmagyaróvárig vonattal, onnan külön busszal mentünk. 

A szobák elfoglalása után elindultunk a strandra, amely a Duna 

egy kijelölt partszakaszát jelenti. A délután fürdéssel, játékkal telt.

A következő napokon sok érdekes program várta a gyereke-

ket: kenuzás, íjászkodás, fürdés a „titkos kert”-ben, sport- és csa-

patépítő játékok, rókavadászat, Ki mit tud?

Gyorsan elrepült az egy hét, szombaton Mosonmagyaróvár 

interaktív tudományos játszóháza, a FUTURA zárta, mint minden 

évben a táborozást. Mivel külön busszal jöttünk haza, Tatán a tó-

nál pizzáztunk még egyet.

Nagyon kellemes élményekkel tértünk haza.

Réthy Zsuzsanna, Besze Lívia tanítók
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„TEKERGŐ”

A 2021/2022-es tanévben, augusztus első hetében „Tekergő” 

tábor néven szerveztem nyári tábort a  2.b osztályosoknak 

7.b osztályos segítőkkel a Budapest XIII. Kerületi Herman 

Ottó Általános Iskolában. Néhány hermanos testvér is 

csatlakozott hozzánk. 25 gyermek vett részt a  táborban. 

A  hagyományokhoz híven Kiss Bernadett kolléganőmmel 

táboroztattam idén is, és Hegyi-Rajkó Gabriella kolléganőm 

is kísért, segített két programon. Csat-

lakozott hozzánk egy 17 éves volt ta-

nítványom, aki közösségi szolgálatát 

töltötte velünk.

A hétfő délelőttöt a Margitszigeten 

töltöttük, a  játszótéren. Szabadjáték 

és másfél óra szervezett közös játék 

is belefért a délelőttbe. Ebédre pizzát 

rendeltünk az iskolába. Délután társa-

soztunk, játszottunk, sportoltunk az 

iskolában. 

Kedden a Pál-völgyi-barlangba láto-

gattunk el. Nagyon tetszett a gyerekek-

nek, hosszú és izgalmas volt a barlangi 

túra. Az iskolához közeli Ádám kisven-

déglőben ebédeltünk. Délután sportjá-

tékok, társasozás volt a program. 

Szerdán az Illúziók Múzeumában 

csodálkoztunk rá vizuális „csodákra”. 

Körbevezetés után a gyerekek másfél órán keresztül néze-

gethették, próbálgathatták a  múzeum különleges látvá-

nyait. Az ebédet ismét az Ádám kisvendéglőben fogyasz-

tottuk el. Délután 4 csapatban vetélkedőt szerveztünk, ki-

csik-nagyok együtt.

Csütörtökön Solymárra kirándultunk, a  Paprikás-patak 

mentén a Solymári várig sétáltunk. Nagyon meleg volt, de 

csodaszép helyeken jártunk. Ebédre az iskolában reggel 

elkészített melegszendvicset ettük, amit hideg élelem-

ként vittünk magunkkal. Délután fa-

gyiztunk majd egy közeli játszótéren 

együtt rohangáltak kicsik és nagyok. 

Pénteken az egész napot a  Tarzan 

Parkban töltöttük. Ott is ebédeltünk, 

a  kisebbek pancsolhattak a  vizes ré-

szen.

Bőven volt részünk élményben, 

kalandban, nevetésben. Az összeszo-

kott kis csapat minden nap nagyon 

fegyelmezett, jókedvű, érdeklődő 

volt. A  hetedikesek rendkívül segítő-

készek voltak, öröm volt látni, ahogy 

a nagyobbak a kisebbekre vigyáznak, 

ahogy terelgetik, segítik őket. 

Utolsó napon már a  következő évi 

táborról érdeklődtek.

Kósa Veronika tanító 

Sport- és focitábor a Hegedüsben
Idén nyáron már 12. alkalommal szervezték meg testneve-

lőink napközis rendszerű sporttáborunkat a  Budapest XIII. 

Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskolában.

A tábor rendkívül népszerű a gyermekek és a szülők köré-

ben, idén a 3 hét alatt több mint 200 általános iskolás tanuló 

tölthette el hasznosan szabadidejét aktívan és biztonságos 

környezetben.

A tábor programkínálata rendkívül színes, szinte min-

den napra jut valamilyen külső helyszínen megszervezett 

program a napi sportfoglalkozások mellett. Ebben az évben 

a táborlakók meglátogatták a Kino mozit, strandoltak egyet 

a Római Strandfürdőben, eltöltöttek négy órát az újpesti Tar-

zan parkban, és emellett meglátogatták a városligeti nagy-

játszóteret is.

A tábor tematikája két részre tagolódik. A sporttáborban 

résztvevő tanulók különböző labdajátékokban, testnevelési 

játékokban, váltó és sorversenyekben, valamint különböző 

akadálypályákon fejleszthetik ügyességüket és tanulhatnak 

meg csapatban dolgozni és játszani.

A focitáborban pedig a labdarúgás szerelmesei szakkép-

zett edzők és testnevelők segítségével mélyíthetik el tudá-

sukat a világ legnépszerűbb játékában.

Ebben az évben különlegesség, hogy az utolsó héten be-

mutatkozott a táborban a Teqball sportág is. 10 tanuló fej-

leszthette ügyességét az iskola 2 asztalán.

Brunovszky Dávid

testnevelő
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„Annyi áldás szálljon iskolánk fejére” 
Ünnepi hét a Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános 
Iskola fennállásának 65. évfordulója alkalmából

2022. május 30-án vette kezdetét a „HUNYADI 65” színes ün-

nepi hete, amelyen minden tanítási napunk tartogatott va-

lamilyen programot a nevezetes évforduló jegyében.

Hétfőn reggel az iskolarádióban Pálinkás Katalin igazga-

tónő kedves szavakkal nyitotta meg az ünnepi hetet. Szava-

inak fókuszában az iskola nemes hagyományainak, szellemi 

és művészeti értékeinek megőrzése, továbbadásának fon-

tossága szerepelt.

Ezután szorgos és ügyes kezek felrajzolták az iskola előtti 

aszfaltra a nagy 65-ös számot és köré ünnepi „virágtengert” 

varázsoltak.

Később a Tehetség Művészeti Iskola néptánc előadását – 

melyben számos tanítványunk is szerepelt – nézhették meg 

diákjaink.

Kedden a  Ki Mit Tud a  Hunyadiról? – tréfás vetélkedőn 

bizonyíthatták leleményességüket diákjaink. Óriási izga-

lommal igyekeztek megoldani a Pálinkás Katalin igazgató-

nő és Zsomné Juhász Adrienne által összeállított „szellemes” 

feladatokat, „felbolydult méhkassá” téve az iskolát. Fáradal-

maikat kézműves foglalkozáson pihenhették ki.

Eközben rajz szakos kollégáink szorgalmasan dekorál-

ták az aulát és a lépcsőházat a gyerekek rajzaival, melyeket 

a Hunyadiakkal és az iskola évfordulójával kapcsolatban ké-

szítettek.

Szerdán tartottuk ünnepi hangversenyünket a Bosnyák 

téri Páduai Szent Antal Plébániatemplomban, melynek 

főpróbáján az iskola összes diákja részt vett. A  koncerten 

felléptek az ének-zene emelt szintű osztályaink elsőtől 

nyolcadikig, angol tagozatos diákjaink Rados Judit betaní-

tásában, Kiskórusunk, Nagykórusunk, a  8.a „osztálykórusa”, 

Máthé Adél énekes szólista, valamint a Szent István Konzer-

vatóriumba felvételt nyert nyolcadikos növendékeink, Joó 

Gréta, Oroszi Anna és Ke Yishu Amanda, valamint Véndiák 

kórusunk. Köszöntő verset mondtak a  8.b osztály tanulói 

– Czifráné Turánszky Csilla betanításában. Pálinkás Katalin 

igazgatónő ünnepi beszéddel nyitotta meg a koncertet. Az 

1-2. zenei osztályt, valamint a 3.-4. osztályosokból álló Kis-

kórust Felszeghy-Tóth Annamária készítette fel és vezényel-

te. A Nagykórust és a nyolcadi-

kosok „osztálykórusát” Igaliné 

Büttner Hedvig készítette fel 

és vezényelte. A  15 éves fenn-

állását ünneplő Véndiák kórust Sebestyénné Farkas Ilona 

– Mona néni – és hajdani hunyadis tanítványa, Borhy Csilla 

vezényelte. A  kórusok műsorában elhangzott a  XX.századi 

magyar kórusmesterek, pld. Kodály, Bartók, Bárdos, Karai 

számos nagyszerű alkotása és más kórus „gyöngyszemek”.

A koncert végén a kb. 200 fős, jelenlegi és „Véndiák” Hu-

nyadisokból álló „családi” kórus előadásában Gebhardi: Gló-

ria szálljon a  mennybe fel kezdetű kánonjának előadása, 

melyet a  hagyományokhoz híven a  nagyszámú közönség-

gel együtt megismételtünk… és zengett a templom.

A koncerttel és a záró összkarral megvalósult a Kodály ál-

tal 65 évvel ezelőtt, Szabó Helgával és Sebestyénné Farkas 

Ilonával iskolánkban kezdeményezett ének-zenei „program”, 

valamint a meghívónkra írt kodályi gondolat:

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ket-

ten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg 

megszólal a nagy Harmónia, amiben mind együtt lehetünk. 

Akkor mondhatjuk csak igazán: Örvendjen az egész világ!”

Csütörtök: Sportnap a  DÖK és a  testnevelők rendezé-

sében. Már a  reggeli bemelegítéskor, melyet a  4M Dance 

Company tartott tanítványaink részvételével, megmozdult 

az iskola apraja-nagyja. Utána különböző versenyszámok-

ban mutathatták meg a  gyerekek ügyességüket: kidobós, 

váltóversenyek, kötélhúzás, célbadobás,- rúgás, labdarúgó 

mérkőzések, stb. 

Péntek: a nap programjai egyben a „Nemzeti összetar-

tozás napja” jegyében is zajlottak.

Élvezetes beszámolók hangzottak el a  „Határtalanul” 

programban résztvevők előadásában, a  kisebbeknek ma-

gyar nyelven, a nagyobbaknak angol nyelven.

„A népdal nem ismer határokat” címmel, az iskola min-

den osztályának részvételével közös népdaléneklést tartot-

tunk az udvaron. 8 évfolyam-8 népdal hangzott el Kodály, 

Bartók és mások gyűjtéséből a Felvidékről és Erdélyből.
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A délelőtt megkoronázásaként Karinthy Frigyes: Tanár 

úr kérem c. művének részletét adták elő a 7.b és 8.b osz-

tály tanulói Ziegler Ágnes magyarszakos kolléganő, igaz-

gatóhelyettes rendezésében.

Hunyadi éj – Nagy Norbert, DÖK patronáló tanár rende-

zésében.

A felsős osztályokból 5-5 tanuló vett részt az eseményen. 

A  gyerekek nagy izgalommal alakították át a  tantermeket 

„hálóteremmé”.  Matracok, polifómok, kispárnák, alvós ma-

cik és egyéb plüss állatok vették át a tanulóasztalok helyét. 

A jól megérdemelt, bőséges pizza vacsora után csapatokká 

alakultak és éjszakába nyúlóan izgalmas szellemi és sport 

feladatok megoldása várt a résztvevőkre. Az éjszakából azért 

alvásra is jutott egy kis idő, így másnap reggel szinte „va-

rázsütésre” újra tantermekké váltak az alvóhelyek. A reggeli 

után, kissé álmosan, de mindenki élményekkel gazdagodva 

indult haza a Hunyadiban töltött felejthetetlen éjszaka után.

Az ünnepi hét előkészületeiből és megvalósításából 

minden felnőtt és minden diák kivette a részét nagy össze-

fogásban. Csak így valósulhatott meg ez az értékekben és 

élményekben gazdag programfolyam, amely méltó megün-

neplése volt iskolánk 65 éves fennállásának.

 Igaliné Büttner Hedvig

Igaliné Büttner Hedvig kitüntetése

A Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola ének-zene ta-

nára, Igaliné Büttner Hedvig magas állami kitüntetésben részesült, au-

gusztus 20-a alkalmából. Magyarország köztársasági elnöke a Magyar 

Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Neki.

Az elismerést a zene személyiségformáló hatását sikerrel alkalmazó, 

ugyanakkor a fi atal tanárnemzedékek képzését is támogató zenepeda-

gógusi és karvezetői tevékenysége elismeréseként kapta.

Szívből gratulálunk, Hédi néni!

 Pálinkás Katalin intézményvezető

NYÁRI TÁBORI SZÁMVETÉS TÁVIRATI STÍLUSBAN
2022 nyarán 7 féle nyári táborban, 8 helyszínen, közel 250 hunyadis diák 

13 pedagógussal, 12 héten át nyaralt, utazott, országot-világot látott. Kö-

zülük 1 határon túli, 2 féle az iskolában, 2 tábor hazai tó partján, 1 folyó 

mentén és 5 különböző tájon volt. 3 –ban rövid  előadást mutattak be 

a gyerekek. Jártak 2 várban, 1 kastélyban, többször az állatkertben, uszo-

dában, 35 kerékpárral és 8 kenuval, több görkorcsolyával és rollerrel, vo-

nattal, autóbusszal közlekedtek, utaztak. Szerencsére csak 1 betegség volt. 

És mindehhez megszámlálhatatlan program és élmény, határtalan jókedv, 

kacagás, estébe nyúló baráti beszélgetések, játék, szórakozás kapcsoló-

dott. Jó volt ez a nyár, jövőre megismételjük!

Ercsényi Judit intézményvezető

Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
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Csillagok közt jártam- modern mese
Az idei nyári szünet is különleges táborosokkal indult a Hu-

nyadiból. Csillagok közt jártak, új csillagképeket fedeztek 

fel, csillagcsónakot építettek és összeismerkedtek a csillagy-

gyerekekkel. Oh jaj, hirtelen üstökösökkel találták magukat 

szembe, de nyugalom, minden jóra fordult, és visszatértek 

a  Föld nevű bolygóra, annak is az egyik fontos pontjára, 

a Hunyadi iskola rajzstúdiójába. Ahogy Janikovszky Éva me-

sekönyveiben olvashattuk „a vendég az, aki ajándékot hoz”, 

ők is így érkeztek, csillaggömb ajándékokat hoztak maguk-

kal, amit örömmel adtak át szüleiknek a  sikeres bemutató 

előadáson.

3022- álomutazás

A hunyadis gyerekek közül egy nagy csoport nagyon-na-

gyon messzire utazott, képzeletben a 3022. évbe jutottak el. 

Elhatározták, hogy megoldást keresnek a földi problémákra: 

legyen kevesebb hulladék, ha valami hulladék, találják meg, 

 hogyan lehetne újrahasznosítani, ha újrahasznosítható ak-

kor minél több ember ismerje azt meg. 

Álom-utazásuk közben új bolygókat fedeztek fel: 

Aquaworld, Fénylőhő, Felhőbolygó, Tisztaláda, Állbaboly-

gón jártak. Az ottlakókkal közösen futurista machinékat 

építettek: Víztisztító, Ózonlyukragasztó, Koszelszívó, 3földi-

szemétszedő, Ételgyártó készült el. Ezek után együtt visz-

szautaztak a  Földre, ahol már 3022-öt írunk és különleges 

perszónák népesítették be, akik földi ÖKO problémákat ol-

danak meg: Lajti, Villanyos, Ventel, Szemétgólem, Állba.

Álmunkból felébredve rájöttek, hogy a  jövőben megol-

dották a  problémákat , de mi van a  jelenünkkel? Hogy ne 

felejtsék el utazásukat emlékül elkészítették az útikalauzt.

Szeretettel várjuk az utazni vágyó-

kat a  tábori kiállításunkra az Aulart 

Galériában, mely 2022. szeptember 

22-én nyílik.

Benkő Csilla Judit és Szilágyi Gyula mű-

vésztanárok, 

az utazás megálmodói és főszervezői

Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola

Telekis ví́zitúra Dunán
Júniusban a Teleki Blanka Gimnázium diákjainak 22 fős 

csapata egy élvezetes vízitúrán vett részt a Dunán, Paksról 

indulva Fajszig eveztünk. 

A tábor kiinduló pontja Paks volt, ahol az első napot 

töltöttük. A  tíz fős sátrak közvetlenül a  Duna-parton vol-

tak elhelyezve, ahonnan esténként közösen csodálhattuk 

a naplementét. Utunk során Gemenc-Pörböly felé is vettük 

az irányt a vadregényes természetvédelmi területen keresz-

tül a Rezéti-Dunaágon át egészen a „Nyári legelő” kisvasút 

megállóig. Itt a kenukat a parton hagytuk, majd erdei kis-

vasúttal a Pörbölyi Ökoturisztikai központba utazunk, ahol 

két éjszakát töltünk. A még hátralévő 30 km-es távot feszí-

tett tempóban kellett megtennünk.

A fáradalmainkat a  homokos Duna-parton pihentük ki 

strandolással, röplabdázással. 

Ötödik nap reggelén kisvasúttal kiutaztunk a  parthoz, 

ahol újra felvettük a hajókat, és megkezdtük utunkat Bajára. 

Itt töltöttük el utolsó két éjszakánkat. Egy kiadós evezéssel 

értük el a  gazdag történelmi hagyományokkal rendelkező 

várost, amit este közösen megtekintettünk. A  hatodik na-

pon a  Sugovica csatornán SUP-okkal, kajakokkal eveztünk 

ki a strandra. 

Utolsó este a  tábortűz mellett szalonnát sütöttünk, és 

arról beszélgettünk, hogy kinek mit adott a  tábor, milyen 

élményekkel gazdagodott.

Mindenkinek örök emlék maradt ez a pár nap! 

Tóth Mó nika testnevelő tanár
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„Én Erdélyt 
szívemben 
magammal viszem…”
A nagy mesemondó, iskolánk névadó-

ja így írt Erdélyről úti levelében. Ezt 

éreztük mi is akkor, amikor leszálltunk 

az autóbuszról az erdélyi kirándulá-

sunk után.

Évek óta sikerrel pályázunk a  Ha-

tártalanul pályázaton. Ezt az útvona-

lat úgy állítottuk össze, hogy ne csak 

a sokak által ismert látnivalókat tartal-

mazza, hanem a 7.a osztály valamilyen 

különleges élmény részese lehessen.

Már a  ráhangolás is rendkívüli volt. 

A  Magyarság Háza szervezésében új 

„pedagógust” köszönthettünk isko-

lánk falai között. Marosán Csaba, a Ko-

lozsvári Állami Magyar Színház művésze tartott nekünk in-

teraktív órát, „Humor az irodalomban” címmel.

Nagy izgalommal vártuk a  június végi indulást. Tudtuk, 

hogy nagyon sok kilométer áll előttünk, modernkori csán-

gálók előtt.

Természetesen mi is megálltunk a „Kincses Fővárosban”, 

és betekintettünk Korondon a mesterek fazekasműhelyeibe. 

Fejet hajtottunk Tamási Áron sírjánál, és egyetértettünk ab-

ban, hogy „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-

gyünk benne.” Az udvarhelyi székely krémesnek még mindig 

érezzük az ízét. Viszont azt nem sokan mesélhetik el, hogy 

milyen az élet Moldvában, Csángóföl-

dön, nem dicsekedhetnek azzal, hogy 

együtt ropták a  táncot Vaszi Leventé-

vel, a népszerű Fölszállott a páva című 

műsor közönségdíjasával. Mindannyi-

an elérzékenyültünk Csíksomlyón, az 

ősi zarándokhelyen, amikor kis csapa-

tunk megilletődve énekelte a „Nyíljon 

ki szívetekben” című zarándokéneket, 

amit Pál Zsolt tanár úr, iskolánk ének-

tanára kísért a  templom orgonáján. És 

akkor még nem írtam a  túrázásokról, 

a „rettegésről” a  sóbányában, és a  ma-

rosvásárhelyi Kultúrpalotában hallott 

koncertről.

Csodálatos úton vettünk részt, jó volt 

végignézni a  képeket a  témanapon. 

Közel 300 tanulónk lakott jól a hetedi-

kesek által főzött puliszkából. Mindenki 

örömmel gondolt vissza a Tündérkert-

ben tett utazásra. Köszönjük szépen 

a  Közép-Pesti Tankerületi Központ munkatársának, Bencs 

Katalinnak a  segítségét! Hozzáértésével, humorával nagy 

segítséget adott abban, hogy a pályázatok kanyargós útján 

megvalósuljon a kirándulásunk.

Már készül a következő hetedikes évfolyam. Várjuk a híre-

ket az új pályázatról. Most másfelé vesszük az irányt. Annyit 

azért elárulhatok, hogy Jókai emlékével ott is találkozni fo-

gunk!

Geiszler Krisztina 

intézményvezető-helyettes, projektfelelős

 Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola

Büszkeségeink

Mindig nagy öröm egy iskola közösségének, ha kiválóságai-

ról adhat hírt. Az előző években mi is büszkén tudósítottunk 

kiemelkedő sportolóink eredményeiről, a  tanulóink által 

megnyert kerületi, országos versenyekről. Kivételesen most 

egy kollégánk elismerését osztjuk meg az olvasókkal.

Az Év Pedagógusa díjat vehette át Pál Zsolt tanár úr, isko-

lánk, a  Budapest XIV. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola 

magyar-ének-zene szakos tanára. Az Év Diákja kitüntetés-

ben pedig tanítványunk, Nádasdi Bertalan részesült.

Szívből gratulálunk kollégánknak, tanítványunknak! 

Geiszler Krisztina

intézményvezető-helyettes
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Lisztes vikingek Sotyán
Két év után először táboroztak iskolánk diákjai Soltvadker-

ten. Idén olyan – csaknem hatvanfős – csapat jött össze, 

akik iskolásként még nem táboroztak a zuglói gyermektá-

borban. Nagy kihívás volt – a legnagyobb nyári meleget is 

beleértve – így nekivágni az egy hétnek, amely a viking mi-

tológia szellemében telt.

A Valhallába („Sotyatábor”) való megérkezésünkkor maga 

Odin (Hozé bácsi) fogadott minket valkűrjei (táborépítők) 

társaságában. Sol (a Nap istennője) az első pillanattól kezd-

ve nagy fi gyelmet fordított ránk, amelyre a szinte már elvi-

selhetetlen hőségből következtethettünk. Éppen ezért nap 

mint nap meglátogattuk Amsvartnirt (Vadkerti-tó), hogy 

enyhítsünk a hőség okozta kínjainkon. 

Bőséges programmal szórakoztat-

tuk a  táborozókat, amelyet részben 

a táborépítők, részben pedig mi, kísérő 

pedagógusok állítottunk össze. volt ré-

szünk kézműveskedésben, akadályver-

senyben, tó körüli túrában, véget nem 

érő sportversenyekben, különböző 

vetélkedőkben, karaokéban, sőt, még 

éjszakai strandolás is volt. 

Úgy gondoljuk, nagyon emlékezetes volt mindenkinek az 

idei tábor, sok barátság köttetett, rengeteg élményben volt 

részünk, sok jó pillanatot éltünk át, hiszen bebizonyosodott, 

hogy az iskolák és a  gyerekek közötti határok egy kis idő 

elteltével elmosódtak, és a „sotyás szellem” összetartó erő-

ként közös utakra vitte azt a csaknem 300 gyereket, akikkel 

együtt elfeledhettük – még ha rövid időre is – a hétközna-

pok súlyos gondjait, s átélhettük a közös örömöt, hiszen – 

ahogy a viking mondás is tartja: “Az öröm, amin osztozunk, 

kétszeres öröm. A bánat, amin osztozunk, félbánat.”

Ács Zsuzsanna

humán munkaközösség-vezető 

Budapest XIV. Kerületi Liszt Ferenc Általános Iskola

Mórások Mórások 
a Magyar Bélyeggyűjtők a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetségének Országos Szövetségének 
székházábanszékházában
2022. június 18-án 10 tanuló vett részt iskolánkból a Magyar 

Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Ifj úságért Szak-

osztálya által megrendezett ifj úsági bélyegbemutatóján. 

A résztvevők oklevelet kaptak a sikeres pályamunkákért. Ju-

hász Noémi másodikosként kapcsolódott be az iskolai bé-

lyegszakkör munkájába. Októberben a  Bélyegmúzeumba 

anyukája is elkísérte. Nagy élményt jelentett neki a Hunfi lex 

2022 Világkiállítás ifj úsági napján a  Groupama Arénában 

megrendezett program is. 

Májusban kitartóan készítette bemutatóját kedvenc 

sportos bélyegeiből. A női sportok címet adta a bemutató-

jának. Noémi a bélyegekkel köti így össze hobbijait, hiszen 

ő is sportol: karatézik, és az úszás is fontos neki. 

Augusztus 22-31 között az ingyenes bélyeges nyári tá-

borban vett részt. Sok hasznos ötletet kapott a bélyeggyűj-

téshez. A Pénzmúzeumba is ellátogattak a csoporttal, ahol 

érdekes kiállítást láthattak, saját arcképpel ellátott papír-

pénzt is nyomtattak minden résztvevőnek. 

„A programok közül a  garasgyűjtés, és a  bélyegárverés 

tetszett a legjobban. Örülök, hogy részt vettem a táborban. 

Több bélyegek iránt érdeklődő gyereket is megismertem, 

fi úkkal is, lányokkal is barátkoztam. Mindennap volt kinti 

program is, játszótéren játszottunk vagy a Városligetben sé-

táltunk. Jövőre is szívesen elmegyek” – mondta Noémi. 

Némethné Korom Edit 

a Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola bélyeges 

szakkör vezetője 
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Ünnepélyes díjátadóval 
egybekötött tanévnyitó 
a Mórában

Szinte napra pontosan fél évszázaddal ezelőtt nyitotta meg 

kapuit a Vezér úti lakótelep diákjai előtt a Móra Ferenc Ál-

talános Iskola. Az eltelt 5 évtized alatt diákok ezrei tanultak 

ezen épület falai között, melynek tanévnyitó ünnepségén 

a  közösen elénekelt Himnusz emelkedett pillanatai után 

Tóth Bálint 7.a osztályos tanuló előadásában Kányádi Sán-

dor: Kicsi legény, nagy tarisznya c. verse hangzott el.

N agy tarisznya és palavessző ugyan már nincs, de a Mórá-

ban tanító pedagógusok is várták már a tudásra szomjazó 

diákokat, a csengő hangját, amely diáknak és pedagógus-

nak egyaránt az új tanév kezdetét jelenti.

dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi intézményvezető asszony 

gondolatébresztő szavait követően egy kivételes diák, sporto-

ló kápráztatta el tudásával az ünnepség résztvevőit. – Németh 

Mira 6. A osztályos tanuló ritmikus gimnasztika előadását lát-

hattuk. Az előadás címe: „Szavak nélkül” Mira fi atal kora elle-

nére már számos kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet. 

3-szor ért el első helyezést országos bajnokságon, Európa Baj-

nokságon pedig 1 első és 2 második helyezéssel büszkélked-

het. Felkészítő tanára pedig Kovalik Imola ritmikus gimnaszti-

ka szakedző, iskolánk régi diákja. Ezt követően vidám muzsika 

hangjai csendültek fel. A  3.a osztályos tanulók a  népszerű 

Muzsika hangja c. fi lm egyik ismert dalát adták elő. Csontos 

Erzsébet és Varga Éva tanítónők készítették fel a diákokat.

Ezután került sor az év diákja és az év pedagógusa díjak 

átadására.

A 2021/2022-es tanévben nyújtott kimagasló teljesítményük 

elismeréseként az „Év pedagógusa” díjat kapták: 

Pál Zsolt – A Jókai Mór Általános Iskola tanára, 

Seer Frida Zsuzsanna – Zuglói Mókavár Tagóvoda óvodape-

dagógusa, 

Ottucsák Melinda Anikó- A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola 

tanára.

Az „ÉV diákja” kitüntetést kapják:

Baráth Szonja Mirtill – A Liszt Ferenc Általános Iskola tanu-

lója.

Molnár-Sáska Tamás Gábor – A Városligeti Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákja. 

Nádasdi Bertalan – A Jókai Mór Általános Iskola 8. osztályos 

tanulója. 

Kristóf Simon – A Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Két Ta-

nítási Nyelvű Általános Iskola tanulója.

Szipszer Olivér Félix – A Széchenyi István Általános Iskola 7.b 

osztályos tanulója. 

Gratulálunk a díjazott pedagógusoknak és diákoknak.

Ünnepi rendezvényünket Iskolánk két tanulója Zho Xian-

guru, Xia Muxuan Kodály Zoltán által gyűjtött, a diákokat az 

iskolába járásra toborzó népdal, – a Gergelyjárás dallamának 

saját feldolgozásával és a You Rise Me Up című dallal zárta. 

Lévainé Szabó Erzsébet 

intézményvezető-helyettes
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Elsősök fogadása a Mórában
A Móra Ferenc Általános Iskolában évek óta hagyomány, 

hogy csak kis elsőseinket meginvitáljuk egy kis meglepetés 

műsorra. Ebben az évben augusztus 30-án a 4.b, a 4.n, és 

a 3.a osztály fergeteges hangulatú műsorával köszöntöttük 

az idei legkisebbeket és szüleiket. 

 A Móra 50. évfordulójára készülő fl ashmob Üveges Gá-

borné Judit néni, a vicces év kezdő versek egy bizonyos is-

kolába siető kukacról Terényi Péter bácsi saját kreativitását 

dicsérik. A legvégén egy kis angol dalocska után a nagyob-

bak meg is táncoltatták a kicsiket. Úgy tekeredett az a kígyó, 

hogy öröm volt nézni. Mindenki nagyon jól érezte magát. 

Fiúk, lányok, nagyon büszkék vagyunk rátok, köszönjük! Székelyné Palkó Mária intézményvezető-helyettes

Mórás diákok a Mátrában
Ha azt a  szót meghalljuk, hogy tábor, az sokunkban még 

mindig a  felejthetetlen élményt, a  túrázást, az éjszakai tá-

bortüzet és a  végeláthatatlan vicceket és csínyek emlékét 

idézi fel. A mai táborok sem másak.

Ebben az évben a gyerekek és a szülők nagy izgalommal 

készültek a negyedik évet záró, nyári búcsútáborra. 

Sástó-Mátra kalandokat, túrákat, rengeteg felfedezni váró 

érdekességet tartogatott. Az ötnapos idő alatt megmártóz-

hattak a wellness fürdő hűsítő vizében, nagy labdacsatákat 

vívtak, így enyhítve a forró napokat. 

Túrázhattak a Mátra csúcsáig, a TV torony tetejéről gyö-

nyörködhettek a csodaszép körpanorámában.

Gyöngyösön a Mátra Múzeumban a táj élővilágát fedez-

hették fel. De a programba belefért még rengeteg minden, 

így, fagyizás, bobozás, lombkorona-séta, jártányozás, fura 

bicikliken kerekezés.

De felejthetetlen volt a  számháborúk csatározása, a  ta-

lányok megfejtése, a “Ki tehette a csínyt” rejtélye. A reggeli 

szobaszemle, az éjszakai “Rókavadászat” élményekkel dús 

pillanataiból természetesen mindenki győztesen került ki.

Sok mindent jelent egy tábor. Az együtt töltött időt, 

a  hasznos észrevétlen tanulást, és rengeteg élményt, ami 

sokáig megmarad, remélem szép emlékként a  gyerekek 

gondolataiban.

Zagyvai Ildikó tanító (4.n)

Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

TEMATIKUS TÁBOR TEMATIKUS TÁBOR  20222022
Az idei tanévben is megrendeztük tematikus táborunkat; mégpedig „Ősem-

ber” témában. Rendhagyó módon ezen a nyáron a KórházSuli pedagógusai és 

önkéntesei is velünk tartottak erre az őskori utazásra. A Verőcén töltött egy hét 

alatt törzseket alkottunk, agyag szobrokat készítettünk és kincseket kerestünk. 

Ellátogattunk a Gödi strandra is, ahol idén is meghódítottuk a medencéket, és 

mindenféle jégkását megkóstoltunk. Megszerveztük az elmaradhatatlan dis-

co-t is, ami idén egy táncversennyel zárult. A hét folyamán a KórházSulis ön-

kéntesek különböző próbatételek elé állították a táborozó gyermekeket, majd 

a sikeres teljesítés után egy avatási szertartáson is részt vehettek diákjaink.

Kibővült csapatunk új lendületet hozott a táborba; új ismeretségek szület-

tek, és a hét végére egy kiváló, sokszínű közösséggé váltunk. Pénteken lebar-

nulva, új élményekkel gazdagodva tértünk vissza Budapestre.

Fazekas Bianka, mozgásnevelő

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
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Angol tábor 2022

A 2022-es angol tábor remekül sikerült a buszhiány ellenére is. Kis 

izgalom után végül mindenhova eljutottunk.

Voltunk hajózni a Dunán, angol-magyar vezetéssel, két csoport-

tal vettünk részt egy túrán a királyi kastélyban Gödöllőn. Piknikez-

tünk a kastély parkjában, majd fürödtünk egyet a gödi strandon.

Jópofa “házi” programjaink is voltak, mint például egy vidám 

száj- és nyelvtréning Borzán Tünde néni és Tapa Gergő bácsi jóvol-

tából, de fi lm is forgott Kristóf bácsi és Tomi bácsi kamerájával.

Természetesen angol foglalkozások is voltak. Oldottunk meg fel-

adatokat egyedül és csoportban. Ismerkedtünk az idegen nyelvű szö-

vegek olvasásának rejtelmeivel, hallgattunk angol nyelvű vezetést is, 

és a nap végén pedig angol nyelvű fi lmeket néztünk angol felirattal.

Jókat ettünk, még fagyiztunk is a strandon, és mindenki ropta 

a táncot az utolsó estén.

Gyorsan eltelt a hét, jövőre folytatjuk!

Bán Éva, angoltanár

 Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI

NE PARÁZZ! – Tanévnyitó Sportnap

2022. szeptember 3-án igazi fesztivál hangulat kerekedett 

a Mozgásjavító falain kívül és belül, hiszen az épületegyüt-

tes minden emeletét, minden udvarát birtokba vették 

a sportolni vágyó fi atalok és a tehetségesebbnél tehetsége-

sebb parasportolók, paralimpikonok.

Az iskolakezdés első két napját egy szombati Tanévnyitó 

Sportnappal vezettük le, amely a  Fogyatékosok Országos 

Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), 

a  Paraktív Alapítvány, a  Magyar Paralimpiai Bizottság és 

a Mozgásjavító EGYMI összefogásával valósult meg.

A résztvevők több, mint 20 parasportággal ismerkedhet-

tek meg a helyszínen, és ki is próbálhatták azokat. Labdák 

gurultak, pattogtak és repültek mindenhol, gyerekek csob-

bantak a medencébe, darts nyilak hasítottak a  levegőben, 

idegek feszültek az íjakon, vívókardok csattantak egymás-

nak, és aki csak fejben szeretett volna megizzadni, az sakkfi -

gurát ragadott.

A délutáni órákban Kiss Péter Pál paralimpikon még egy 

kajak bemutatót is tartott az uszodában, amit az esemény 

záróprogramja, egy kedvcsináló úszóverseny követett.

A képeket Szűcs Sándor fényképész készítette.

Hörnyék Franciska, koordinátor

 Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium, EGYMI
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Öt nap alatt a Föld körül – Erzsébet-táborÖt nap alatt a Föld körül – Erzsébet-tábor
Július első hetében tartottuk meg bejáró Erzsébet-táborunkat, Öt nap 

alatt a Föld körül címmel. A hét során négy országba látogattunk el kép-

zeletben, melyek Franciaország, Olaszország, Anglia és Írország voltak.

A francia napon virtuális túrát tettünk a Louvre-ban, híres festmé-

nyeket alkottunk újra, francia sajtkülönlegességeket kóstoltunk, vala-

mint kipróbáltuk a pétanque játékot is. A második nap Olaszországé 

volt. Sok izgalmas dolgot tanultunk az országgal kapcsolatban, majd 

pizzát sütöttünk, császár jelmezt készítettünk, délután pedig egy olasz 

népmese köré épített zenés-táncos foglalkozáson vettünk részt. Ang-

liában járva rengeteg érdekességet hallhattunk az ország látnivalóiról 

és kultúrájáról, majd mini angolkertet ültettünk. Pihenésképp a  tea-

kultúrával és teaetikettel ismerkedtünk, az angol tea mellé aprósüte-

ményeket fogyasztottuk. Az ír napon a szigetország legendáit hallgat-

tuk meg, elmélyedtünk az ír zenében és táncban, elkészítettük az ír 

manót, a Leprikónt, a napot pedig közös zenéléssel zártuk. A szoká-

sokhoz híven a tábor egy napja kirándulással telt, melynek helyszíne 

az Állatkert volt, ahol közelről fi gyelhettük meg a világ állatait. A prog-

ramok mellett természetesen maradt idő sok-sok játékra és beszélge-

tésre is.

A hét végére a gyerekek és a felnőttek számos élménnyel és emlék-

kel gazdagodtak.

Kovács Petra, gyógypedagógus

 Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI

Sporttábor 2022Sporttábor 2022
2022. július 4-8. között rendeztük meg idei sporttáborunkat Verőcén. 

A táborban 22 diák vett részt, 7 felnőtt társaságában.

Napi úszóedzéseinket a Váci Strandfürdő úszómedencéjében tar-

tottuk 10-12 óra között. Úszóedzés előtt a hajnali órákban (6.30-7.30 

óra) bemelegítő kondiedzésen vettek részt korán kelő úszóink, oko-

san kihasználva a verőcei tábor udvarán található eszközöket.

Úszáson kívül egyéb sportos tevékenységeket is végeztünk. Íjász-

kodtunk, sárkányhajóztunk, vízilabdáztunk, tollasoztunk.

A sportprogramokat kiegészítettük egy vidám, de tanulságos 

kvízzel úszástörténet témakörben. Két napon keresztül próbáltuk 

megfejteni a dínók titkát, és ezáltal megmenteni a Földet egy sza-

badulószobás játékban. A nagyobbak „nagy pénzrablást” szerveztek, 

szintén két napon keresztül. A második napon mindkét játékot siker-

rel zártuk!

Csütörtökön afrikai dobokon dobolva teremtettünk fergeteges 

hangulatot a táborban, majd diszkóval zártuk a hosszúra nyúlt na-

pot. Péntekre mindenki rengeteg métert gyűjtött a  medencében, 

és kellően fáradtan, de élményekkel telve indultunk haza a délelőtti 

edzés és némi lazítás után.

Gasparicsné Csillag Ágnes, 

módszertani intézményegység-vezető

 Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium, EGYMI
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Vízivándor tábor 2022
Július utolsó hétvégéjén ismét vízre szállt Vízivándor csapa-

tunk, ezúttal a festői Bodrogon. A 7 napos túra során Felső-

bereckiből Tokajig eveztek kalandorjaink. Ismét felejthetet-

len élmény volt ez a  természetközeli tábor mind a diákok, 

mind a tanárok számára, amit idén – a támogatói pénzeknek 

köszönhetően – extra programok is tarkítottak: megnéztük 

II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét, a Borsi kastélyt Szlovákiában, 

quadokkal felutaztunk és megcsodáltuk a  gyönyörű Me-

gyer-hegyi Tengerszemet, az utolsó nap pedig SUP-ozással 

tölthettük az időt a strandon.

Jövőre folytatjuk egy újabb helyszínen, mi már nagyon 

várjuk!

Locsmándi Alajos intézményvezető

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Kollégium, EGYMI

Balatoni táborban a PannóniásokBalatoni táborban a Pannóniások
Még a bizonyítványt alig kaptuk meg, a Budapest XIII. Kerü-

leti Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyel-

vet Oktató Általános Iskola 24 fős kis csapata nagy izgalom-

mal készült a „magyar tenger” partjára. Június 27-én délelőtt 

érkeztünk meg vonattal Balatonrendes-Pálkövére. Nemcsak 

a hangulat volt felforrósodva, hanem az időjárás is. 

A szállásunk elfoglalása után a nagy hőségben kellemes 

felüdülést jelentett bevetni magunkat a  hűsítő habokba. 

Este pedig a  tollaslabdázás hatalmas sikert aratott, főleg 

a kicsik körében. 

Másnap délelőtt egy hosszabb túrán vettünk részt a kö-

zeli Fülöp-kilátóhoz. A  nagy melegben kárpótlást nyújtott 

a pazar kilátás, ami elénk tárult. A fi nom és kiadós ebéd után 

egy kis pihenő következett, majd ismét a  Balaton vizében 

hűsölhettünk. A vacsora utáni esti séta a parton is egy nagy 

pancsolásban végződött. 

A harmadik napon a reggeli utáni baseballozás még viszony-

lag enyhe időben telt. Ezután ismét jólesett a  kánikulában 

csobbanni... Az esti milánói makaróni után egy fi nom, saját kéz-

zel készített bográcsos pótvacsorának még szorítottunk helyet 

a pocakunkban. Aztán a beígért esti fürdőzés sem maradt el. 

Negyedik nap az elmaradhatatlan fürdőzés mellett szor-

galmasan töltögettük, fújtuk, kötöztük a lufi kat... a már ha-

gyományos lufi  darts és vízibomba csata következett. 

Ötödik nap egy nagy sétával egybekötött bevásárlás, 

a fürdés majd a már nagyon várt esti szalonnasütés után el-

búcsúztunk a parttól. A hűs szél felüdülést jelentett a forró 

nap (hét) végén. 

 Július 2-án tele élményekkel indultunk haza, s már be-

szélgettünk a jövő évi táborról.

Ádámné Koi Csilla tanító

Farkas Csaba testnevelő tanár
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Legkedvesebb nyári élményemLegkedvesebb nyári élményem
A nemzetiségi tábor, ahova szerencsésen bekerültem Vá-

roslődön, az Iglauer parkban helyezkedett el. Gyönyörű pa-

norámát és természetközeli otthonos, kényelmes, és tiszta 

szállást biztosított számunkra 2022. 07. 03-09. között. Nem 

csak a szálláshelyként szolgáló kunyhók, hanem a friss, táp-

láló, és nagyon ízletes étel is kitűnő volt. Háromszori főétke-

zés mellett, tízórait és uzsonnát is kaptunk valamilyen fi nom 

nassolni való formájában, valamint a  táborozók kedvenc 

esti édességét, a nutellás vagy lekváros kenyeret is volt le-

hetőség esténként fogyasztani. 

Még ha a szeszélyes időjárás miatt néhány program nem 

is tudott a tervezettek szerint megrendezésre kerülni, a tá-

borvezetők mindent megtettek ezek pótlására. Rengeteg 

színes, csodálatos programon és ösztönző versenyen vet-

tem részt. Voltak köztük kézműves, történelmi, ismeret-

terjesztő és egyéb változatos programok, pl. A Sobri Jóska 

kalandparkba való látogatás. A kézműves tevékenység na-

gyon érdekes volt, egy régi kerámiát egy ráhelyezett lapra 

rajzoltunk át satírozással. Az én kedvenceim a  portyázás 

(ahol megismerkedhettünk Városlőd történelmével), a  kis-

vasutazás (ahol számomra érdekes tudással gyarapodtam, 

például az erdészeti múzeumban), az esti táncház (ami na-

gyon hangulatos volt), a  találkozás Christina Arnolddal és 

később egy sváb férfi val, akitől érdekes, egyben szomorú 

dolgokat hallhattam a faluról és a falubeli svábok történeté-

ről, jelenlegi helyzetéről. 

Nagyon örülök, hogy sok német nemzetiségi programon 

vettem részt. Kellemes volt együtt német dalokat énekelni 

egyik este. A  tájházlátogatás során sok érdekességet tud-

hattam meg az őseim, és a helyiek hétköznapi életviteléről, 

és a  település többek között ipari múltjáról. Nagyon sok 

képet készítettem, amelyekkel a  népismeret órákon meg-

mutathatom az osztálytársaimnak a városlődi tájház beren-

dezését, azokat az eszközöket, amelyeket már a tanórákon 

megismertünk, és amelyeket máshol nem láttunk. 

A Neue Zeitungtól érkezett Christina Arnold által tartott 

előadás volt az egyik kedvenc programrészem, nagyon tet-

szett és inspirált a beszéde, és erőt adott. Az előbbi prog-

ramok, valamint a  budapesti Német Önkormányzattól ka-

pott ajándékok nagyon szuperek voltak. Mindemellett ez is 

a kedvességüket szimbolizálta. Több érdekes, német nem-

zetiségi gyökereit tisztelő emberrel ismerkedtem meg. 

Sok kedves emlékkel, új, igaz barátságokkal, valamint 

sok élménnyel, tapasztalattal, és ott tanult hasznos tudással 

gyarapodva tértem haza. Nagyon örülök, hogy részt vettem 

ebben a táboban.

A szöveget írta: Horváth Sellő Pamela 7.b

Fényképeket készítette: Farkas Fanni 7.b

Bud apest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola tanulói

Nyárbúcsúztató fesztiválNyárbúcsúztató fesztivál
2022. szeptember 10-én a Czakó utcai Sport- és Szabadidő-

központ sportpályáján Nyárbúcsúztató fesztivál keretében 

az érdeklődőket számos színes program várta: kézműves 

foglalkozások, különböző sportjátékok, kézműves árusok 

bemutatója, ÖKO-sziget. Mindeközben a  színpadon egy-

mást követték a fellépők.

A Manninger Alapítvány felkérésére a Pannónia Általános 

Iskola 3.b osztálya német nemzetiségi táncokat adott elő. 

Iovescu-Udvardy Mánuel, 6.b osztályos tanuló 

egy történetet mesélt a közönségnek németül. 

Ezt követően Csoszor-Szendrői Réka vezetésével 

egy kis táncház keretében a gyerekek a szülők-

kel, vendégekkel együtt folytathatták a táncot.

Ebben az igazi fesztiváli hangulatban nagyon 

jól érezhette magát kicsi és nagy. 

Czirkusz Andrea 

német nemzetiségi tanító

Budapest XIII. Kerületi Pannónia 

Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet 

Oktató Általános Iskola
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20. jubileumi ENGLISH CAMP OF TWIN TOWNS

Idén 20. alkalommal került sor a születésnapi Angol Táborra. 

Testvérvárosainkból – Eszék, Kassa, Szováta – érkező diáko-

kat és tanárokat, az Ady Endre Gimnázium, a Berzsenyi Dáni-

el Gimnázium és elsősorban iskolánk, a Pannónia Általános 

Iskola fogadhatta. 20 diákunk vett részt a programban.

Szeptember elsejétől egy hetet töltöttünk a  velencei 

Angol Nyelvi Táborban. Nagy örömünkre szolgált, hogy 

gondtalanul tudtunk táborozni és ismerkedni egymás kul-

túrájával, zenéjével és szokásaival, mivel semmilyen vírussal 

kapcsolatos szabályozás nem volt érvényben. Az elővigyá-

zatosság kedvéért minden résztvevő negatív Covid teszttel 

érkezett a táborba, és megbetegedés nélkül sikerült az egy-

hetes tábort zárnunk. 

Ünnep volt a javából. Leginkább a szabadban szervezett 

programok kapcsán a diákok angolul beszélgettek egymás-

sal. Kreatív és szóbeli feladatokra épülő kommunikatív an-

gol órákon bővítették tudásukat. Ellátogattak Budapestre, 

ahol a városnézés mellett egy fantasztikus fóka showt néz-

tek végig a Budapesti Állatkertbe, majd vízibicikliztek a Vaj-

dahunyad Vára mellett a csillogó napsütésben. 

Tanultak modern, hip-hop és latin táncokat, PORTYA so-

rán csapatokban oldottak meg feladatokat, részt vettek 

KINCSKERESŐ programban, országok közötti FOCIBAJNOK-

SÁGON mutatták meg sportos oldalukat. A KÉZMŰVES fog-

lalkozások során batikolt pólók készültek, gyöngy karkötők 

és decopaque kövek kerültek a  bőröndbe emlékként. Min-

den táborozó kapott EnglishCamp 2022. pólót, tollat és egy 

olyan fotót, melyen mindenki megtalálható. Tanárként mégis 

a „Szolgáltató Ház” feladat megvalósítása volt a legnagyobb 

kihívás. A  Pannóniás diákok szolgáltatásokat nyújtottak 

a  vendégeknek, melyek fi zetsége egy-egy kedves gondo-

lat, üzenet volt. Itt elhangzott: „You are the best.”, „Thanks for 

the positive energy!”, „You are the nicest person in Camp!”… 

szerintem betáraztam egy egész tanévre kedves szavakkal. 

A szolgáltatások között megtalálható volt a henna, a csillám-

tetkó, a hajfonással, a sminkelés, jóslás, lehetett beszélgetni 

a  tábor pszichológusaival, masszőrök, karikaturisták várták 

a diákokat, üzenhettek egymásnak a táborlakók postán ke-

resztül, és mindenki kaphatott ingyen ölelést…

Tábortűz melletti közös éneklés, születésnapi tortázás, 

valamint DISCO zárta a  tábori gondtalan napokat, melyek 

után minden csapat hazament, hogy becsatlakozzon a kez-

dődő új tanévbe. Bízom benne, hogy minden résztvevő új 

élményekkel és barátokkal tér vissza Horvátországba, Szlo-

vákiába, Erdélybe, valamint a  XIII. kerületbe, és legalább 

ilyen jó érzéssel, élményekkel teli tanéve kezdődik. 

Modor Melinda angol nyelvtanár

 Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű 

és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola
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Német nemzetiségi 
hagyományőrző tábor 
Vértesbogláron
Vérteslovas Budapesttől 50 km-re, a Vértes lábánál fekszik 

Vértesbogláron. Több németajkú család telepedett le a te-

lepülésen. Ezen a  helyen már második alkalommal került 

megrendezésre a  Budapest XIII. Kerületi Pannónia Né-

met Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Ál-

talános Iskola német nemzetiségi tábora. A táborra idén is 

nagyon nagy volt az érdeklődés, a pedagógusok 40 fő gyer-

mek részére szervezték és állították össze az 5 napra szóló 

programot.

Az erdei iskolai tanulás célja a diákok ismereteinek bőví-

tése és képességeik fejlesztése volt a tantervhez illeszkedő 

program alapján. A  változatos programok lehetővé tették, 

hogy a diákok felfedezhessék a helyszín adottságait, isme-

reteiket bővítsék, megismerkedhessenek a településen élő 

sváb emberekkel, a német nemzetiségi hagyományokkal és 

kultúrával. 

A hely adottságai alapján kiváló táborozási lehetőséget 

kínált a tanulók számára. A helyszín különleges hangulata, 

az emberek vendégszeretete, nyugodt életritmusa könnyen 

magával ragadott mindenkit, és a  tábor röpke pillanatnak 

tűnt a táborozóknak. 

A programok a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva 

lettek kiválasztva, melyek remek lehetőséget biztosítottak 

a  gyerekeknek az idő aktív kihasználására. Csapatépítő já-

tékok szervezésével a cél a közösségépítés, kapcsolatépítés, 

összetartozás erősítése is volt. A  gyerekeknek élmény volt 

megismerni kortársaikat játékos formában. A  számháború 

és a rókavadászat adta impulzusok igazi csapattá kovácsol-

ták a gyerekeket. 

Az időjárás kedvező adottságainak köszönhetően na-

ponta két alkalommal strandolási élményben is volt része 

a diákoknak. A kézműves program keretén belül a cserép-

festés technológiáját sajátították el a táborozók, melynek 

köszönhetően megtapasztalhatták az alkotás örömét. 

A tanulók a  kisállatbemutató során új élményekkel és 

ismeretekkel gazdagodtak. Az állatok puszta jelenléte is 

elegendő volt egy nyitott és befogadó magatartás létreho-

zásához. A bemutató mellett nagy szerepet játszott a helyi 

erdész előadása, aki a jó hangulatról és a humoros ismerte-

tésről gondoskodott a fi gyelem fenntartása céljából. 

A csoportos lovaglás igazi színfoltja volt a  tábornak. 

A gyerekek megbarátkoztak a lovakkal, megismerték a lo-

vaglás alapjait, a ló viselkedését, a lovak közelében betar-

tandó szabályokat, valamint kitanulták a  megfelelő alap-

tartásokat és mozdulatokat. 

A falmászás izgalmas tevékenységformát biztosított az 

érdeklődők számára. Elsajátították a  szükséges alapvető 

technikai ismereteket, és alkalmat kaptak arra, hogy meg-

tanuljanak felelősen gondolkodni és cselekedni a biztos elő-

rehaladás szempontjából.

A mindennapi német órákon a  gyerekeknek lehetősé-

gük adódott a német nyelv használatára, szókincsbővítésre, 

mondatalkotásra. Napló készítésével rögzítették az aznapi 

élményt nyújtó eseményeket illusztrációval ellátva.

Az idei tábor különlegessége a  vértesboglári tájház lá-

togatása volt. A  tájházban lévő tisztaszoba, a  konyha és 

a hátsó udvar tárgyai hűen tükrözték a sváb lakosság min-

dennapjait. Felelevenítésre kerültek német nyelven a hon-

és népismeret órákon tanultak is. A  gyerekeknek élményt 

adott az, hogy a tanórákon tanultakat autentikus formában 

is kamatoztatták.

Bauer Jánosné, Nusi néni irányításával és vezetésével él-

ményszerűbbé vált a gyerekek számára a falumúzeum meg-

tekintése, hisz saját emlékeiből merítkezve ismertette meg 

a látogatókkal a régmúlt hagyományait, szokásait. 

A már hagyománnyá vált „Csillag születik” produkció 

elmaradhatatlan programja a  nemzetiségi táboroknak. 

A gyerekek ezen alkalommal is változatos bemutatókkal ké-

szültek, és kis csoportokban mutatták be egymásnak tehet-

ségüket, kreativitásukat és tudásukat. 

A különteremben megrendezett fi lmest popcorn nasso-

lással fűszerezve igazi moziélményt nyújtott a kisdiákoknak.

A tábor záró akkordja az utolsó este megrendezett jazz 

dance búcsúest volt.

Mindenki nagyon sok élménnyel, ismerettel, tapasz-

talattal lett gazdagabb az eltöltött napok alatt. Fotókon 

lettek megörökítve a gyerekek legkedvesebb élményei és 

pillanatai.

Szabóné Farkas Gabriella 

német nemzetiségi tanító
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Pannóniások Cambridge-ben

2020-ban a  13. Kerületi Pannónia Általános Iskola Eras-

mus+KA101-es pályázatot nyújtott be a  Tempus Közala-

pítványhoz, Tanárok egy jobb jövőért (Teachers for better 

future) címmel. A pályázat sikeres volt, de a COVID helyzet 

miatt csak 2022 júliusában került sor a két kéthetes szakmai 

továbbképzésre: Kiss Barbara tanárnő angol nyelvkurzu-

son vett részt, Márkó Szidónia angol módszertani kurzusra 

ment. 

A Pannóniában hagyománya van az Erasmus + pályáza-

toknak, és ezt a  hagyományt szeretnénk megőrizni, mert 

a nemzetközi tapasztalatoknak pozitív hatása van iskolára, 

diákra, pedagógusra nézve egyaránt. 

A továbbképzés nagyon eredményes volt, tele élmények-

kel, új tapasztalatokkal, rengeteg új ismerőssel, baráttal és 

olyan kulturális hozadékkal, amit csak akkor tudsz igazán 

értékelni, ha már egyszer tanultál az Egyesült Királyságban, 

legyen szó az igazi brit kiejtésről, szokásokról vagy a senki-

ével össze nem hasonlítható angol észjárásról és humorról. 

Márkó Szidónia tanárnő negyedik szakmai továbbképzése 

volt ez az Egyesült Királyságban, Kiss Barbara tanárnő első 

külföldi mobilitása volt a cambridge-i. 

A módszertani kurzus címe: Creativity in the classroom 

(Kreativitás az osztályteremben), az angol nyelvi kurzus 

címe: Learning English for subject teachers (Angol nyelvta-

nulás nem angol szakos tanároknak) volt. Mindkét kurzus 

60 órás volt, ebbe belatartoztak a kötelező órák délelőttön-

ként, délutánonként a workshopok, a kulturális és plenáris 

előadások. A  délelőtti órákon rengeteg újdonságot láttak, 

hallottak, a  bemelegítő játékoktól, a  legújabb szakiroda-

lomig, az olvasott szövegértéstől a nyelvi játékokig, a hallott 

szövegértéstől a  kreatív írásig. Megismerkedhettek, és ki 

is próbálhatták a  legújabb webes felületeket is a kurzusok 

közben. Sűrű volt az órarend, de nagyon hasznos, jól össze-

állított elődásokkal, sok jó gyakor-

lattal. Mint minden eddigi kurzus 

során is, a  kurzust vezető tanárok 

egybegyűjtötték az összes anya-

got, hasznos linket, naponta ppt-t 

készítettek az újdonságokról, és 

a  Moodle felületen osztották meg 

a  részvevőkkel. Ezeket az anyago-

kat letöltve bármikor használhatják 

ezt a tudásbázist, megismertethetik 

kollégáikkal belső tudásmegosztás 

vagy disszeminációk segítségével.

Nagyszerűek voltak a szabadidős 

programok is, a  közös séták, pub 

látogatások, Cambridge jólismert 

egyetemi épületei, a  puntozás (csónakázás) a  Cam folyón. 

Az egyik tanárnő bemutatta Cambridge rejtett helyeit is, 

amelyeket csak akkor ismerhetsz meg, ha valaki felhívja rá 

külön a fi gyelmedet. Így jutottak el az Eagle nevezetű pub-

ba, ahol 1953-ben Francis   Crick és James Watson bejelen-

tették a DNS felfedezését. Történelmi pillanat. 

Vagy az Időfaló sáska, melyet Stephen Hawking avatott 

fel a nyolcvanas években, és, amely előbb vagy utóbb vete-

kedni fog a Big Ben hírnevével, legalábbis a Cambridge-iek 

szerint.  A pici ajtócskák, a dinky doorok, elrejtve a város kü-

lönböző pontjain, vagy a margaréták a járdába öntve, mind-

mind páratlan élményt jelentettek. Résztvehettek a Shakes-

peare fesztiválon, ami nem csupán egy szabadtéri előadást 

jelentett, hanem azt a felismerést, hogy az angolok mennyi-

re természetesen viszonyulnak a  színházhoz, mennyire az 

élet mindennapi velejárója, az élet része a színház. Plédek-

kel, vacsorával és innivalókkal érkeztek, családosan vagy ba-

ráti társaságokkal, leültek a földre, és kipakoltak, ettek-ittak, 

és várták Shakespearet. Az európaiak, németek, magyarok, 

spanyolok, lengyelek, csehek stb. csak nézték őket, mert 

mindannyian járnak szabadtéri előadásokra, de ugyanúgy 

viselkednek ezeken, mint bent, a  kőszínházban, eszükbe 

nem jutna piknik-hangulatot teremteni egy színházi eladás 

alatt. De egyáltalán nem tűnt szent-

ségtörésnek az egész, mert látszott, 

hogy ez az angoloknak lételemük. 

Nem csupán néhányan járnak szín-

házba, mindenki ott van, jelen van, 

ha Shakespearet ünnepelhetik.

Hálásak vagyunk a  Tempus Köz-

alapítványnak, a  tankerületnek és 

az iskolánknak, hogy lehetővé tette 

a  kiutazásunkat, így hozzájárulva 

szakmai-kulturális fejlődésünkhöz. 

Márkó Szidónia projektvezető, 

a ngoltanár
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Nyárvégi zeneszóNyárvégi zeneszó
A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és 

AMI diákjaként az ifj ú zenészeknek megannyi fellépési lehe-

tőségük van a tanév során. A muzsikusélet viszont nem áll 

meg a júniussal: ezt igazolják a konzervatóriumi Fúvószene-

kar nyár végi koncertjei is. 

A koncertsorozat három egymást követő napon, össze-

sen 6 fellépést jelentett volna a  gellérthegyi Filozófusok 

Kertjében, ám az időjárás közbeszólt, így sajnos csak három 

alkalommal hallhatta a közönség diákjaink színvonalas pro-

dukcióját.

A Makovecz Pál igazgató úr által vezényelt zenekar műso-

ra a  fúvószenekarok fejlődéstörténetének egy-egy állomá-

sát mutatta be, más-más stílusú darabok felsorakoztatásá-

val. Így csendült fel többek között a Klapka induló, Gustav 

Holst katonazenekarra írt szvitje, majd a  program végén 

megjelent a modern koncerttermekbe komponált El Cami-

no Real (Királyok útja) Alfred Reed tollából.

Az anyag színessége mind a közönségnek, mind a zene-

karnak nagy örömöt okozott: az előbbi számára érdekes be-

tekintés volt ez a  fúvószenekari életbe, az utóbbi számára 

pedig hasznos és élvezetes stílustapasztalat, több évszázad 

fúvószenekari anyagból.

A koncertsorozat másik különlegessége a zenekarban fel-

csendülő hangszerek részletesebb bemutatása volt. A szín-

pad melletti sátrakban interaktív hangszermustra, úgyne-

vezett „hangszersimogató” zajlott, illetve a  koncert után 

egy-egy híres dallam erejéig minden hangszer hangjából 

kapott egy kis ízelítőt a Nagyérdemű.

Az igényes műsor és az élvezetes programok mellett 

a költői helyszín is emelt a hangulaton gyönyörű panorámá-

jával és csodás borkínálatával. A koncertek barátságos lég-

körben zajlottak, alkalmanként pedig még a kották is táncra 

keltek a játékos szellők hátán.

A zenekar számára csodálatos és megtisztelő élmény volt 

a koncertsorozat, s remélik, hogy a közönség is hasonlóan 

boldog és könnyed érzésekkel ment haza az esemény után.

Szerzők: Ökrös Lili, Bass Mátyás és Szeredás Bernát 12.A

Zenei tábor TihanybanZenei tábor Tihanyban
Két év szünet után végre ismét megtarthattuk zenei tábo-

runkat Tihanyban!

A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium 

és AMI zeneiskolai szimfonikus Zenekara, Tücsök- és Kabó-

cazenekara, valamint a  népszerű Ütőegyüttese részvételé-

vel egy-egy hétig összesen mintegy kétszáz gyerek táborát 

szerveztük meg, amely rendkívül barátságos áron tette le-

hetővé a gyerekek tartalmas nyaralását. A táborba a zene-

kari munka mellett természetesen sok pihenés, fürdés és 

vidámság is belefért, valamint a Rege cukrászda gyönyörű 

udvarán napi térzenével szórakoztattuk a  zeneszerető kö-

zönséget.

Táborunkat az NKA és a Walaw Felczak Alapítvány támo-

gatta.

Makovecz Pál 

 intézményvezető
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Kémia táborban jártunk 
A járvány miatti kényszerű két évnyi kihagyás után most 

tudtunk újra kémia tehetséggondozó tábort szervezni 

a  Szent István Gimnáziumban. Ezek a  táborok általában 

ősszel vagy télen, a nagyobb versenyek előtt kerülnek meg-

szervezésre. Most a  járvány utóhatásaként rendkívüli mó-

don a tanév vége után került rá sor, ami a programokra is 

jelentős kihatással volt. A  diákoktól pedig még nagyobb 

áldozatvállalást kívánt, hiszen a nyári szünetükből áldoztak 

időt rá. Ennek ellenére szép számban akadtak jelentkezők, 

összesen 22 diákkal tudtunk újra elmélyülni a kémia rejtel-

meiben. 

A helyszín hagyományosan a  Katalinpuszta-Szendehe-

lyi erdei iskola volt, kényelmes szobákkal, jól berendezett 

konferenciateremmel, fi nom ételekkel, csodálatosan szép 

természeti környezetben. A  szakmai programok is több-

nyire a hagyományosak voltak, hiszen alig volt régi tábort 

megjárt résztvevő, a  többségnek minden újnak s zámított. 

Sokat számoltunk, voltak szakmai előadások és mikromé-

retben végzett kísérletek. Újításként terepi vízvizsgálatot 

tudtunk végezni hordozható lapboreszközökkel, ez nagyon 

jó lezárásának bizonyult a négy tábori napnak, a hozzá kap-

csolt fagyizás különösen népszerű volt. Emellett a tananyag 

szokványos feldolgozását változatosabbá tevő módszereket 

is alkalmaztuk: A számolásnál törekedtünk az új, az órákon 

megszokott feldolgozásmódtól eltérő megközelítésekre, az 

előadásoknál is érdekes keretbe törekedtünk ágyazni témá-

kat, az alkaloidák témáját például a boszorkányok világába. 

Az estéket szintén a megszokott módon kémiai tárgyú ve-

télkedőkkel zártuk. 

A szakmai programok mellett voltak a felüdülést segítők 

is. Több nap is tettünk kisebb-nagyobb túrákat. Az utolsó 

este, a  szép nyári estét kihasználva szalonnasütést tartot-

tunk, ennek különösen nagy sikere volt. De előtte még meg-

tartottuk a hagyományos árverést. A három napos munka 

során tábori pénzt lehetett gyűjteni és ebből a  készletből 

kémiai szempontból hasznos vagy édes nyereményekre lici-

tálni. Ezek a programok sokat segítettek abban, hogy végig 

sikerült ébren tartani a diákok kémiai iránti érdeklődését. 

Jó magaviseletű, fegyelmezett, kitartó diákokkal dolgoz-

hattunk együtt, ez nagyon lelkesítő volt számunkra. Szer-

vező tanárként a hét során jó érzés volt felidézni az előző 

táborok hangulatát, élményeit. Az együtt töltött pár kémiás 

nap nekünk is jó alkalmat adott ismereteink felelevenítésé-

re, elmélyítésére, szakmai ismereteink megerősítésére. Jó 

volt átélni, hogy hosszabb kihagyás után is szépen előjöttek 

a tábor szakmai levezetéséhez szükséges ismeretek, érezni, 

hogy egyre magabiztosabban, rutinosabban tudjuk ezeket 

átadni. 

Köszönjük az iskolánk alapítványának a támogatását a tá-

bor költségeihez, Miklós Zoltán tanár úr látogatását a tábor-

ba, melyre nagyon tanulságos előadással és feladatokkal 

készült, az iskolavezetés támogató hozzáállását és a diákok 

érdeklődését, lelkesedését, mely biztosította szükséges lét-

számot. Bízunk benne, hogy velük a következő tanév kémia 

táborában újra találkozunk, ami immár megint valamelyik 

megszokott időpontban kerülhet megszervezésre. 

dr. Borbás Réka és Magyar László, 

a tábort szervező kémiatanárok
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Erasmus+ pályázat
2020 tavaszán iskolánknak, a  Városligeti Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának másodszorra si-

került elnyernie a Tempus Közalapítvány által meghirdetett 

Erasmus+ köznevelési pályázat támogatását. A pályázat Eu-

rópai Uniós országokban megrendezett továbbképzéseken 

való részvételt tett lehetővé tanáraink számára.

Utazásainkat a  covid-helyzet miatt egy időre el kellett 

halasztanunk, de szerencsére a nyár végére sikerült minden 

képzésünket megvalósítanunk.

Pályázatunk címe: Új távlatok felfedezése

Elsősorban a  megváltozott pedagógusi szerepkörökre fel-

készítő továbbképzéseket céloztuk meg, olyan 21. századi 

kulcskompetenciák fejlesztését, mint a  szociális kompeten-

ciák, a kreativitás, a digitális eszközök célszerű alkalmazása.

Projektünk során 12 kolléga külföldi továbbképzése valósult 

meg. Hat különböző országba utaztak pedagógusaink (Íror-

szág, Málta, Franciaország, Spanyolország, Horvátország és 

Németország).

Pályázatunk eredményeként a változatos és aktuális témá-

jú képzéseken részt vevő kollégáink új módszerekkel, ötle-

tekkel, nemzetközi kapcsolatokkal, szakmai tapasztalatcse-

rékkel gazdagodva, motiváltan és feltöltődve folytatják tanári 

tevékenységüket az új tanévben. Új ismereteiket felhasznál-

va a napi gyakorlatukban hatékonyabbá tehetik tanulóik szá-

mára az ismeretszerzést, megszerzett tudásukat továbbadva 

kollégáikkal többszörös tudásmegosztást valósíthatnak meg.

Saját módszertani továbbképzésünk mellett fontos hosszú 

távú célunk iskolánk bekapcsolása a nemzetközi vérkeringés-

be. A mobilitások során kialakított szakmai kapcsolataink és 

új ismereteink felhasználásával szeretnénk tanulóink számá-

ra valódi nyelvi környezetet teremteni. Célunk bekapcsolódni 

a hozzánk hasonló profi lú európai iskolák nemzetközi mun-

kájába is, iskolai partnerségeket létrehozni, valamint saját ta-

pasztalatainkat nemzetközi szinten is megosztani.

 Paschekné Borbély Mónika

intézményvezető-helyettes

NYÁRI TÁBORAINK
A gyerekek már tudják: ha nyár, akkor vizás tábor. Hagyo-

mányos módon idén is két tábort szerveztünk a diákoknak.

Az alsósok július 6–11. között Velencén vakációzhattak. 

Az őket kísérő négy tanító néni minden napra izgalmas 

programokkal készült, így a strandoláson kívül kirándulást 

tettek Dinnyésre, Gárdonyba, Agárdra is.

A túrázás, lovagi torna, rönkvár séta, zászlófestés, várjáté-

kok, sorversenyek és számháború gondoskodott a folyama-

tos aktivitásról.

Pihenésképpen pedig különböző kézműves foglalko-

zások közül választhattak a  táborozók, mint táskafestés, 

gyöngyfűzés, gyurmázás, illetve maguk készítette képes-

lapon mutathatták meg legszebb élményeiket. Az esti 

energiapótlást az igen gyors ütemben fogyó zsíros deszka; 

a nyugodt, feltöltő alvást pedig az esti mese biztosította.

A felsősök augusztus 5–9. között Balatonszárszón élvez-

hették a nyári szünetet. Ők sem csak fürdőzéssel töltötték az 

idejüket. Miután kirándultak, felfedezték a környéket, távo-

labbra is eljutottak. Így jártak Balatonföldváron a kilátóban 

és a Hajózástörténeti Látogatóközpontban, illetve a siófoki 

Fordított Házban is. A szédítő élmény egyeseknél tartósnak 

bizonyult, így a kis csoport úgy döntött, a ház árnyékában 

egy ideig még vízszintes pozícióban hűsöl. Természetesen 

a 28 megfáradt vándor ebben a táborban is feltöltődhetett 

a kézműves foglalkozásokon, a csapatépítő játékokon vagy 

a hangulatos esti beszélgetések alkalmával.

Köszönjük a  táborvezetőknek, Lendvai Szilvi néninek és 

Szabó Emese tanárnőnek, valamint a kísérőknek!

Fábián-Tóth Orsolya

Budapest XII I. Kerületi Vizafogó Általános Iskola
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Zuglói Arany János Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nyári táborai

Az iskolánk tanárai idén nyáron 6 különböző tematikájú tá-

bort szerveztek 9 héten keresztül diákjaiknak. 

A vakáció első heteiben a néptánc és színjáték tansza-

kosok táborával kezdődött a  szünidő. Összesen 64 gyerek 

vett részt a  színes és változatos programokon. A  néptán-

cosok naponta kétszer két órát táncoltak és ismerkedtek 

a moldvai magyarság kultúrájával. Különleges programként 

szerveztünk a gyerekeknek egy hangszerbemutatóval egy-

bekötött táncházat, kiváló zenészek közreműködésével, va-

lamint egy kirándulást a Szentendrére.

A színjáték táborban A császár új ruhája című mesét vit-

ték színre két csoportban, a kisebbekkel a mese klasszikus 

változatát, míg a nagyobbakkal a mese átiratát, amit kis se-

gítséggel a gyerekek maguk készítettek. Az előadás a má-

szókák bejátszásával zajlott, grandiózus díszletekkel, színes 

jelmezekkel.

A nyár közepén a Börzsönyben folytatódott diákjaink szá-

mára az aktív pihenés egy egyhetes sporttáborban. A gye-

rekek ultimate frizbi, röplabda, labdarúgás, tollaslabda és 

kosárlabda sportágakban próbálhatták ki magukat. Éjszakai 

bátorságpróbán győzhették le félelmüket, és szeghették 

meg az esti lefekvés szabályát.

Július végén nem maradhatott el a szokásos soltvadker-

ti tábor, ahol 120 fővel képviseltük az iskolát. Az idei prog-

ramok a vikingek téma köré épültek. Rengeteg élménnyel 

gazdagodtak a gyerekek: volt tó körüli sétánk, sportverse-

nyek, karaoke-show, zenei vetélkedő, fi lmvetítés, disco, fa-

gyizás és persze mindennapos volt a strandolás. 

A soltvadkerti táborból hazaérkező gyerekek egy része 

már másnap folytatta a  nyaralást Zamárdiban. Hagyomá-

nyainkhoz híven idén nyáron is tábort szerveztünk a Bala-

tonon. A strandolás mellett hajókirándulás, sportversenyek, 

lovaskocsikázás, táncház, kertmozi, gyöngyfűzés és sok- sok 

móka, kacagás volt minden nap.

Augusztusban Szigetmonostoron 2 hetes néptánc tábor-

ban dolgozhattak a  művészeti tanszakos diákjaink. A  napi 

kétszer két óra tánc után fürdőzés a Dunában, és az evezés 

sem maradt el. A búcsúestét táncházzal és szülői bemutató-

val zárták. 

A nyár zárásaként a színjáték és moderntánc tanszakosa-

ink táborával zártuk az idei szünidőt. 

A tánc mellett volt kézműves foglalkozás is, amit az önis-

meret köré építettünk. Külső előadók és művészek oktatták 

a diákjainkat.

A színjáték tanszakosaink A kőleves című mesét dolgoz-

ták fel két csoportban, a kicsikkel itt is a klasszikus változa-

tát, a nagyok pedig újra gondolták.

A nyár végén a rengeteg tábor után feltöltődve, és sok él-

ménnyel gazdagodva kezdtünk neki a következő tanévnek.

Bodó Edit  intézményvezető

Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola
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BRAILLE ÜNNEP
“Sok van mi csodálatos,

De az embernél nincs semmi csodálatosabb.”

(Szophoklész: Antigoné. Ford.: Trencsényi-Waldapfel Imre)

Szophoklész szavai jutottak eszembe, amikor azon gon-

dolkodtam, mit írhatnék az emberiség – minden kétséget 

kizáróan – egyik legnagyobb szellemi termékéről, azaz ar-

ról a  hat pontról ami örökre megváltoztatta a  vak embe-

rek életét, és arról, ahogyan ezt a hat pontot, Louis Braille 

komplex írásrendszerét   ünneplik a  vak emberek ma Ma-

gyarországon.

Az ünnep határozottan cáfolja azt az utóbbi évtizedek-

ben uralkodó szemléletet, amely szerint a  Braille-írás már 

csak egy emlék a múltból, hagyaték, ami pontokba rendezte 

a vak emberek korábban templomlépcsők fokain koldulásra 

kijelölt életét, és számtalan, bár rögös utat nyitott számukra. 

E rögös utakat maguk mögött hagyva gyűlnek össze évről 

évre egyre többen Nyíregyházán a  Vakok és Gyengénlá-

tók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete inklúziót 

előmozdító programján, ahol a  Braille-írásos szövegek fel-

olvasása kiváló lehetőséget biztosít a  Braille írás inkluzív 

erejében hívő vak és aliglátó emberek számára, hogy a szép-

irodalom szeretete mellett, illetve azon túlmenően, hangot 

adjanak saját értékeiknek.

Nyíregyházán először 2005-ben került sor pontírásban 

írott szövegek nyilvános felolvasására, akkor még Országos 

Braille Olvasási Verseny címmel. A  2022. augusztus 13-án 

megrendezett ünnepen 26 versenyző vett részt.

A vak emberek szeretik és ápolják a Braille kultúrát, hiszen 

az utóbbi években egyre többen jelentkeznek és vállalkoz-

nak arra, hogy közönség előtt, hangosan olvassák fel egy 

irodalmi alkotás egy részletét. A  pontírás létjogosultságát, 

jelenét és jövőjét jól érzékelteti, hogy indult a  versenyen 

nyugdíjas zenetanár, aktív jogász, gyógypedagógus, egye-

temi hallgató, közép- és általános iskolai tanuló is. 

A díjazás vonatkozásában a hibátlan, pontos olvasás mel-

lett komoly szerepet játszott a hangsúlyos, értelmező, ért-

hető olvasás. A 2022-es verseny első helyezettje kollégánk, 

Magyar Csaba, a Vakok Iskolája zongoratanára, akinek ez-

úton is szeretettel gratulálunk.

A Braille Ünnep, ez az országos esemény több mint ver-

seny. Igazi, intellektuális, kulturális, szemléletváltást remélő 

és szorgalmazó ünnep. Éplátású  és vak emberek közös ün-

nepe.

(A Braille Ünnep fotóit Dr. Hoff mann Rita készítette)

Dr. Flamich Maria Magdolna angoltanár

 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, 
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