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A Vasi-Hegyhát
Erdei Vándortáborban
jártunk…
2020. júliusában – a digitális munkarendből kiszabadulva –
a XIII. kerületi Ady Endre Gimnázium és a Hegedüs Géza
Általános Iskola kooperációjában egy csapat gyerekkel és
Varga Anna kolléganőnk vezetésével nekivágtunk, hogy bejárjuk Vas megye legszebb
tájait.
Vasvárról indulva, Oszkón
át a Szajki-tavakig vezetett
utunk, számtalan természeti, történelmi és kulturális
látnivalóval kápráztatva el
csapatunkat.
A hét során kirándultunk
a környék parkerdeiben,
megtekintettük a Vasvári
Sáncot és a Vaskaput, a Vasvári Helytörténeti Múzeumban és az oszkói Hegypásztor Kör programján
megismerhettük a helyi hagyományokat, építészetet
és megcsodálhattuk a Jeli
Varázskert botanikai értékeit, valamint lombkorona
ösvényét. Meglátogattuk
a Feneketlen-tó partján
a Kígyókirály szobrát, Csehimindszenten pedig Mindszenty József emlékházát.
Túráink közben rengeteg állattal is találkoztunk.
Láttunk sünt, kormoránt,

hollót, egerészölyvet, erdei békát, lábatlan gyíkot, sőt, még
egy pajzsosrákot is sikerült kézközelből megvizsgálnunk.
Mindezek nagy élményt jelentettek a résztvevő hetedik
és nyolcadik osztályos diákjainknak.
Kézműves foglalkozás, portya, vetélkedők, számháború,
fürdés és szalonnasütés tette még színesebbé a táborban
töltött napokat.
A sátorban töltött, néha igen hideg éjszakák és egy özönvízzel is felérő jégeső átvészelése – melynek során az ágyakon üldögélve vártuk, hogy mikor
szállhatunk le onnan anélkül, hogy
lábszárközépig gázolnánk a vízben
– igen nagy büszkeséggel töltötték
el a csoport minden tagját.
Mindvégig éreztük útvonalfelelősünk óvó jelenlétét, aki plusz
takarókról, pontos térképekről és
érdekes ismeretterjesztésről is gondoskodott.
Rajta kívül is minden helyszínen
lelkes fiatal szakemberek (muzeológus, hagyományőrző és botanikus) várták a csoportunkat, tették
élménytelivé táborunkat.
A szép tájak, a programok gazdagsága, a megszervezett étkeztetés mindegyike hozzájárult ahhoz, hogy ismét megállapíthassuk:
a vándortábor nagyon jó, gazdag
lehetőségeket felvonultató táborozási forma, amit a jövőben is folytatni szeretnénk, sőt, másoknak is jó
szívvel ajánljuk.
Kunné Szilágyi Andrea
a Természettudományi
munkaközösség vezetője

Álmosos gyalogtúra
Soltvadkertre
Az ÁLMOS már 26. éve gyalog jár Soltvadkertre! Mi a barátaimmal harmadik éve vagyunk ilyen kemények, hogy busz
helyett a gyaloglást választjuk. Gyalog menni Soltvadkertre
egy hatalmas élmény, amit nehéz felülmúlni. Remek szórakozás, bár nagy kihívás. A gyalogtúra nem csak egy tábor, ahol
gyaloglunk, hanem egy tábor, ahol önfeledten szórakozunk.
Az idei mottónk:
A kaland ott kezdődik ahol az út véget ér.
Spisák Lili 8.B
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Rajzpályázatok az Álmosban
Az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola tanulói
a karantén időszaka alatt részt vettek két online rajzpályázaton.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék
nélkül programja rajzpályázatot hirdetett 3-6. osztályos diákok számára élelmiszerpazarlás témakörben. A pályaművek
az élelmiszerpazarlás témáját többféleképpen is bemutathatták: például milyen hatásai vannak az élelmiszerpazarlásnak; mi magunk mit tehetünk, hogy mérsékeljük vagy
megelőzzük az élelmiszerhulladékok keletkezését. A Maradék nélkül rajzpályázaton Ember Dániel 6. a osztályos tanuló korosztályában 2. helyezést ért el alkotásával. Ötletes,
igényes munkájával komposztálót nyert iskolánknak, hogy
a továbbiakban még tudatosabban járhassunk el a környezetvédelem és újrahasznosítás jegyében.
A Kaptár rajzpályázat a méhek világnapja alkalmára született, témája a méhek életmódja, tevékenysége, jelentősége
volt. A diákok tanulmányozták a méheket, használták a fantáziájukat, megjelenítették a méhek életét és munkásságát.
Rajzoltak, festettek, kreatívkodtak és szorosan együttműködtek szaktanárukkal. Hosszas adminisztráció után 14 alkotás került beküldésre. A pályázat eredményhirdetésére
a nyári szünidő alatt került sor.
Orczi Tímea

Tábor Soltvadkerten
Az ÁLMOSOS Soltvadkert a legnagyobb buli az évben, mindig nagyon várjuk. Az idei egy kicsit furcsa volt, hiszen nem
volt másik iskola a turnusban. Csak az ÁLMOS vállalta be,
hogy a vírus ellenére is lemegy. Idén az Álmos felavatta a legújabb szobrot a táboron belül, sokat mókáztunk, vasemberek lettünk, sorversenyeztünk, színháborúztunk, lábunk is
szépségversenyezett, bátrak voltunk a próbán, célba lőttünk,
megnyertük, örültünk, SZERETTÜK. VISSZATÉRÜNK!!!
Lovastyik Laura 8.b

Egy újabb cikk Békés iskolánkról
Mi, a Mezőben abban hiszünk, hogy erőszakra nem lehet erőszak a válasz. A bántalmazás
(bullying) csak akkor szüntethető meg, ha a bántalmazó segítséget kap annak felismeréséhez, hogy viselkedésével nemcsak áldozatának, de a közösségnek is kárt okoz. A cél nem
a büntetés, a megleckéztetés vagy a megalázás, hanem a kapcsolatok helyreállítása, a jóvátétel. Nem ítéljük el a bántalmazót, de elítéljük tettét, és segítséget nyújtunk neki. Mi, a Mezőben, ebben a szemléletben akarjuk kezelni a bántalmazást.
A teljes cikk a linkre kattintva tekinthető meg:
https://drive.google.com/file/d/17NbsXb0ekWSeM5xvWdwkSx-nruRs8Wyc/view
Orosz Adrienn – iskolapszichológus
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Erzsébet-tábor
A Közép-Pesti Tankerületi Központ és intézményünk,
a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola lehetővé tette, hogy
az E-tábor plusz felületen meghirdetett pályázaton indulni
tudjunk.
Az iskola fákkal körülvett, parkos területen helyezkedik el,
mely a gyermekek számára paradicsomi környezetet biztosít. Intézményünkre jellemző a digitális felszereltség, nagy
termek, tornaterem, melyek biztosítják a komfortos hétköznapokat a tanév
során.
A tábori program
alkalmával hangsúlyt
fektettünk
a környezettudatosságra, környezetünk védelmére,
önismeretre és az
életkori sajátosságoknak megfelelő
új élmények bizto-

Élmények születnek
Minden útnak megvan a maga története. Így lettek a mi
táborainkban Bodrik, Jóskák, Csomók, és csak a táborlakók
ismerik a hozzájuk tartozó titkokat. Több ez, mint elmenni
kirándulni, nyaralni, mert mi együtt sírunk, nevetünk, örök
barátokra lelünk, közösség épül, egyre nagyobb létszámú.
Mindezt tesszük a természet kellős közepén, meghódítjuk, felfedezzük, tanulunk és tisztulunk tőle. Úgy választjuk
meg tábor helyszíneinket, hogy legyen ott fű, fa, virág, temérdek lakóval, és a sok víz természetesen alap.
Szóval így kerültünk a Szigetközbe, és itt is ragadtunk.
Olyan ez a hely, hogy a tábor után azonnal visszahúz, máris
szervezzük a következőt. Idén nyáron többször sikerült ezt
a csodát átélni. Először iskolám gyerekcsoportját vándoroltattunk le Dunaszigetről Kisbodakon át Ásványráróig, majd
nagy létszámú családi vízitáborunkat zártuk Ásványrárón.

sítására, kézműves programokra és
a sportolási lehetőségekre.
A tábor idején minden tervezett
programot megvalósítottunk. Jártunk a városligeti nagyjátszótéren, a Tarzan-parkban és voltunk
moziban. Megnéztük a virológiai
oktatófilmet. Akadálypályát építettünk, sportfoglalkozást tartottunk. Sokat kézműveskedtünk és
rajzoltunk az iskola udvarán az aszfaltra. Az utazó állatkert – TúráZoo – és a két órás önismereti
foglalkozás hatalmas élmény volt. Minden napot beszélgetéssel zártunk. Péntek délután kiosztottuk a sok ajándékot
és még egy utolsót fagyiztunk, melyekkel hatalmas örömöt
okoztunk a gyerekeknek.
A tábornak és a pályázatnak köszönhetően, olyan gyermekeknek is sikerült széppé tennünk a nyári szünetet, akiknek e nélkül nem lett volna lehetőségük ilyen programokon
részt venni.
Popp Judit – táborvezető
Varga Veronika – kísérő

Ha a Szigetközben jártok, mindenképp evezzetek el kedvenc helyeinkre. Imádtuk a Sorjási-bukót Dunaremeténél,
bár itt kemény az átemelés, de az is szép benne. Kedvenc
körünk a náddal benőtt Szilfási-ág a Gatyai-Dunán. Ne
hagyjátok ki a Bodaki-ágvégzárást, a Gombócosi bukót, az
Ásványráró melletti Árvai-zárást és Hallépcsőt, előtte a Szobori-réten a mólót, ott kötelező ugrálni!
Mi történik, ha a napi penzum végén leteszitek az evezőlapátokat? Az általunk kiszemelt kempingekben tudtok
a szabadban játszani, sportolni, víz mellett pacsálni, tábortűzön sütni szinte minden este, jókat bográcsozni. Táborlakó gyerekeink megtanultak már könnyezve hagymát pucolni, palacsintát pörgetni, sőt lecsót és krumplikás paprit
is tudnak főzni. Nem elírás, ők így hívják. Nyársat faragnak,
tábortüzet készítenek, tanulják a túlélést.
Ahogy elszaladnak velünk a napok, úgy lesz az ismeretlen
társaságból ütős csapat, táborozóink életre szóló élményekkel, saját történetekkel
mennek haza. Mi ezért
csináljuk, és mert szeretjük minden percét.

Petres Margit
vízitúra-vezető,
testnevelő tanár
Dr. Mező Ferenc
Általános Iskola
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Országos bajnokok a Mezőben
Kaló Brigitta 8.c osztályos tanuló
A Pályakerékpár Utánpótlás Országos Bajnokságon
Tamásiban, 200 és 1000 méteren 3. 500 méteren II. helyezést ért el a KSI SE csapatában.
Tari Bence 8.c osztályos tanuló
Az MKB Pannónia Országos Strandröplabda Bajnokság
aranyérmese.
Dobos Gergely 8.c osztályos tanuló
A Kékpántlika Raiffeisen Nagydíj 2020 győztese (I. helyezett) a PRO SE versenyzőjeként.

Doszpod Soma 8.d osztályos tanuló
több versenyszámban is indult a KSI SE csapatában. Az
alábbi helyezéseket érte el:
Az Utánpótlás Pálya Országos Bajnokság (Tamási
Bringa Sport)
200 méter: I. helyezett, magyar bajnok
500 méter: II. helyezett
1000 méter: V. helyezett
Laser Run U-15: II. helyezett
Nagyon büszkék vagyunk rátok, sikereitekhez szívből gratulálunk!

Gombár Erzsébet – intézményvezető

2020-ban Esélyegyenlőségi díjat kapott
a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola
A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola több mint 3 évtizede esélyegyenlőséget biztosító, inkluzív köznevelési intézményként
működik, érzékenyen reagálva a társadalmi szükségletekre, elvárásokra, változásokra.
A Mező-Mályva adaptív programmal vette kezdetét a tevékenység 1991-ben, mely egy egyéni fejlesztő, differenciáló
módszer bevezetését jelentette, biztosítva a tanulók egyéni képességeihez mért haladását, esélyt adva a lassabban, vagy tempósabban haladóknak. Mai napig sokszínű tehetséggondozó,
tehetségazonosító, felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai munkát
végzünk (grafomotoros fejlesztés, kineziológiai tanulássegítő
módszerek alkalmazása, stb.). Jó gyakorlatainkat szakmai napokon ismertetjük meg a kerület többi iskolájával.
1991–2004 között a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján induló integrációval, a mentálisan ép, szociálisan hátrányos, mozgássérült, végtaghiányos, érzékszervi fogyatékos, pánikbeteg,
leukémiás gyermekek 1+4 éves nevelésével-oktatásával bővült
az intézmény arculata.
Az intézmény akadálymentesítése, a közösség befogadó
attitűdje révén, a szakmai alapdokumentumunkban meghatározott feladatainkkal folyamatosan bővült inkluzív munkánk.
Folyamatosan integrálunk sajátos nevelési igényű gyermekeket (mozgásszervi fogyatékos, siket, nagyothalló, autista, asperger szindrómás és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat). Az iskolánkban évek óta 30 fő körüli az
SNI (sajátos nevelési igényű) és kb. 80 fő BTMN (beilleszkedési

tanulási magatartási nehézség) tanulók száma. Ellátásukhoz biztosítjuk a megfelelő segédeszközt, taneszközt és speciális szakembereket, miközben a közösségünk egészséges szocializációs
folyamatára helyezzük a hangsúlyt.
Több mint 10 éve a Pető András Főiskola (jelenleg Semmelweis Egyetem Pető András kar) konduktor tanítóinak gyakorló
intézménye lett a Mező, inkluzív szakmai tevékenysége miatt.
A 2018–2019-es tanévtől bevezettük a magyar mint idegen
nyelv (MID) oktatását minden évfolyamon, (Közép – Pesti Tankerület beiskolázási körzettel) ezzel biztosítva az idegen anyanyelvű tanulóink esélyegyenlőségét a tanuláshoz, a magyar kultúra és hagyományok megismeréséhez. Egyéni fejlesztési tervek
alapján, több nyelvi szinten, kiscsoportos formában.
Tevékenységünket a Károli Gáspár Református Egyetem partneriskolájaként végezzük, toleranciára, befogadásra nevelve, multikulturális értékek mentén. Eleinte a kerekesszékes, járókeretes,
bot segítségével közlekedő, végtaghiányos tanulók váltak a mindennapok természetes részévé, majd megváltozott munkaképességű dolgozókkal bővült alkalmazottjaink sora, kiegészülve 38
nem magyar nemzetiségű tanulóval. Az ép, magyar állampolgár
tanulóink szemléletformálására is pozitívan hat az iskolában zajló
sokrétű pedagógiai folyamat, hiszen az ő jövőbeli esélyük is növekszik alkalmazkodó, problémamegoldó, nyitott szemléletük révén.
Harmadik éve folyó „Békés Iskola” projektünkkel az intézményi közösség valamennyi tagja számára igyekszünk biztosítani az
esélyegyenlőséget.
Gombár Erzsébet – intézményvezető
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Berzsenyis
KisNull tábor 2020
Kívülről:
Augusztus közepén idén is furcsa szerzetek jelentek meg Mátrafüred-Sástó vadregényes erdeiben.
A közel 120 fős gyereksereg hol jelmezekbe bújva,
hol színes festékektől maszatosan keltett feltűnést
a környéken. Volt rengeteg játék, zene és tánc, fizikai- és szellemi erőket próbára tevő feladat, éjszakai
borzongás, sok nevetés, és a tábor végén persze néhány megható pillanat is.
Belülről:
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy Asgard népe
Thor, Loki és Valkyrie vezetésével megszerezte
a Tesserractot, kiállta az összes próbát, és végül három izgalmakkal teli nap után dicsőséges győzelmet aratott az uralomra törő Hela fölött! A birodalomban újra béke és nyugalom honol!
Köszönjük mindazok segítségét, akik részesei
voltak a kalandnak!
Szép Barbara
a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára, táborvezető

NagyNull tábor
Fájó szívvel, ugyanakkor élményekkel tele hagytuk
magunk mögött a NagyNull tábor idei helyszínét,
Panemet. A 2020-as keretmeséből, Az éhezők viadalából merítve az ott töltött négy napban a beérkező kilencedikesek „kiképzést” kaptak az iskola
diákjaitól, hogy milyen is az ízig-vérig berzsenyis
lét. A történethez kapcsolódó ötletes küldetéseken
túl az önfeledt, szabad játék, az éneklés a tábortűz
körül, a hagyományok továbbadása együtt alkotja
meg azt a szoros köteléket, ami összekapcsol minden berzsenyist. Bámulatos belülről látni, mennyi
kreativitást, munkát, fáradalmat, színészi tehetséget és energiát fektetnek a diákok abba, hogy ez
a tábor valóban felejthetetlen élmény és örökké
kedves emlék legyen kilencedikesnek és szervezőnek egyaránt.
És, ha ez sikerül, akkor elégedetten dőlhetünk
hátra, hogy megérte.
Mindenkinek köszönjük a munkáját, aki azon fáradozott, hogy ez idén is megvalósulhasson.
Drahos Viktória
a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára
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Gondolatok az iskolakezdésről
„Itt állunk most újra, diáktársak, együtt. Kézenfogva kísér
a nyár íze még. Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük, kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!”
(Vesztergom Andrea)

Az ősz a változások időszaka, az élménydús nyár átadja a stafétabotot a színpompás ősznek, a nagycsoportos óvodás
kisiskolássá válik. Idén százhúsz első osztályos gyermek előtt

tárult ki a tudás hívogató kapuja, az Eötvös József Általános
Iskolában. Intézményvezető Asszony köszöntötte az első
osztályos tanulókat, majd a 3. b osztály előadását láthattuk.
A kezdeti félénkséget oldotta a tanító nénik mosolya, és
kedvessége.
Ezután iskolánk kedves hagyományához híven, az Eötvös
– jelvények átadása következett, amit a termekben tűztek
fel a tanító nénik. Ezt követően már büszke, és kíváncsi Eötvös – diákként folytatódott számukra a nap, megismerkedhettek az iskolával.
A többi évfolyamon is a megszokott rend szerint kezdődött a munka. Az osztálytársak örömmel osztották meg egymással a nyári emlékeket a hosszú távollét után. Az udvart
betöltötte a gyerkőcök vidám hangja.
Elkezdődött a 2020/2021-es tanév. Mint minden iskolakezdéskor, most is érvényesek Ady sorai:
„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz”
Deliné Kmetti Judit – könyvtáros

Eötvösösök a Matehetsz
Tehetségház átadásán
2020. szeptember 4-én ünnepélyes keretek között átadták
a Matehetsz önálló tulajdonú székházát, a Tehetségházat.
Az átadási eseményen Novák Katalin, az EMMI család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára, Dr. Balogh László, a Matehetsz elnöke, Dr. Polonkai Mária, a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács elnöke és Bajor Péter ügyvezető elnök vett részt.
A támogatást kapó tanulókat, tutoráltakat többek között Magyar Zsombor, 7.b osztályos tanulónk képviselte. Dr.
Bényei Éva junior mentor, a Matehetsz önkéntes mentorai
nevében Vásárhelyi Tamás, az MTVA riportere volt jelen, aki
egyúttal a sajtóesemény moderátora is volt.
Szántó Judit a Matehetsz tehetséghálózatát koordináló
Nemzeti Tehetségpontot, Fuszek Csilla a Budapesti EU-tehetséghálózatot, Szendrő Péter professzor és Dr. Pakucs János, a Matehetsz és az NTT alelnökei pedig az elnökséget

Ha nyár, akkor tábor

és tagszervezeteket képviselték. Az ünnepségen jelen volt
Czakó Zsolt nemzetközi hírű vizuális szakember is, aki a Tehetségház homlokzati díszítő elemeit tervezte. A tutorokat
Tóthné Zsoldos Évával ketten képviseltük.
Molnár Andrea
mesterpedagógus, tehetséggondozó szaktanácsadó, tutor

Lassan hagyománnyá válik, hogy a Fischer Annie Zeneiskola fuvolás és gitáros növendékeinek egy része nyári táborozáson vesz részt. Ez ezen a nyáron se volt máshogy. Idén
Balatonszemes festői partjára látogatott el a tábor. Július
közepén a 42 résztvevő egy felejthetetlen hetet töltött itt.
A mindennapi egyéni -kamara -illetve zenekari órák mellett
természetesen jutott idő a strandolásra is. A tábor zárásaként szülők és barátok előtt megtartott záró koncerten pedig mindenki megmutathatta, hogy mit tanult az 1 hét alatt.
Erős Dénes
gitártanár
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Zenei tábor 2020
Július 13. és 19. között Velencén, a XIII. kerületi Önkormányzat Ifjúsági Üdülőjében táboroztak a Fischer Annie Zeneiskola növendékei a Zenélő Gyerekek Alapítvány szervezésében. A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap
pályázati támogatása segítette.
A nyári táborozáson 65 tanuló, 9 ifi és 9 tanár vett részt. Nagy
öröm számunkra, hogy évről
évre több azoknak a volt növendékeinknek, régi táborozóinknak a száma, akik fiatal felnőttként, „ifi vezetői” minőségben
térnek vissza hozzánk, és nagyban segítik szakmai, pedagógiai
munkánkat. Az ő kötődésük az
iskolához, a zenéhez erős pozitív
visszajelzés számunkra.
A rendszeres napi próbákon kívül több szabadidős programot is szerveztünk a gyerekeknek. A műveltségi vetélkedőn mókás kérdésekre válaszolva, csapatokban mérték öszsze tudásukat a résztvevők. Ebben az évben a „Ki mit tud?”
még a szokásosnál is magasabb színvonalú volt, a gyerekek
változatos produkciókkal készültek. Ez az alkalom nagyszerű
lehetőség arra, hogy növendékeink más művészeti ágakban,
adott esetben más zenei műfajokban mutatkozzanak be.

Táborunkat többedik alkalommal támogatta a Weiner
Alapítvány, melynek köszönhetően egy különleges eseményre is sor kerülhetett: a tábor alkalmi vonósnégyese Weiner Leó I. Divertimentóját mutatta be, és a műben elhangzó
tánctételekhez kapcsolódva egy meghívott néptáncos pár
autentikus népzenére mutatta be az adott táncokat. A bemutató után élőzenére táncolhatott a tábor apraja-nagyja. A meghívott zenekart egy volt hegedűs
növendékünk vezette. A nagysikerű, jó hangulatú programnak csak
az esti takarodó, a táborban szokásos „Il Silenzio” –val tudott véget
vetni!
A táborzáró koncertre minden
évben nagyon sok lelkes szülő,
nagyszülő, barát érkezik. Így ezúttal is szépszámú közönség előtt
zajlott a program. A hangversenyen különböző kamaraformációk léptek fel, szerepelt a vonószenekar, ifjú tehetséges szólistákkal, a kórus, a rézfúvós
együttes és a szimfonikus együttes. Ez utóbbi – most már
hagyományosan – híres filmzenét játszott, amely ezúttal is
nagy sikert aratott mind a növendékek, mind a közönség
körében.
Fekete Anita
intézményvezető-helyettes

Ismét „Barangolt” a Herman
Ezen a nyáron 4. alkalommal indította útjára a Budapest XIII. Kerületi
Herman Ottó Iskola Barangolóit Besze Lívia, Réthy Zsuzsi és Molnárné
Spisák Ági néni. Nagyon örültünk, hogy a márciustól tartó nehéz helyzet
után engedélyezték a nyári táborok megtartását!
Sokfelé eljutottunk, utaztunk vonattal, busszal, villamossal, fogaskerekűvel. Szigorúan szájmaszkban, izgultunk, hogy a gyerekek hogyan
fogják viselni a szigorított utazást. Le a kalappal előttük, nagyon fegyelmezetten betartották a kéréseket, utasításokat. Már az első nap végén,
mindenki fertőtlenítőért állt sorba a fagyizó előtt.
A héten rengeteg új, izgalmas helyet fedeztünk fel. A Budai-hegyekben kirándultunk, kisvasutaztunk vonattal, a Velencei-tó partján áztattuk és süttettük magunkat, a kihagyhatatlan újpesti Tarzan park várt
minket, a veresegyházi Medveotthonban az oroszlánok új kifutópályáját
nézhettük meg. Lámákat etettünk, a dagonyázó, csüngőhasú malacokat
csodáltuk. A hűsben megbújó farkasokat csendben figyeltük. A medvék
méznyalogatása és vízi játéka csak a ráadás volt. Befejezésként a Margit-szigeten kisvonatoztunk, és az ősi méta is megmozgatott mindenkit.
Ki nevet a végén-t játszottunk, kártyáztunk, tollasoztunk, az elmaradhatatlan fociról nem is beszélve. Kézműveskedtünk, gyümölcsöt ettünk
kockás plédeken, igazi piknik hangulatban telt el a napunk.
Jövő évben szívesen várjuk a régi és új Hermanos Barangolókat!
Molnárné Spisák Ágnes
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IRÁNY BALATONSZEMES!
Nagy izgalommal készülődtünk a Budapest XIII. Kerületi
Herman Ottó Általános Iskola első balatonszemesi táborára. Különböző korosztály képviseltette magát 3-7. évfolyamig. Ismeretlenek és ismerősök gyülekeztek 2020. július 13-án,
hétfő reggel a Déli pályaudvaron. Szállásunk egy régi Hunyadi kastélyból lett átalakítva iskolává. Azonnal belaktuk a helyet, a medencét pedig ebéd után birtokba vettük. Kedden
délutáni – esti sétára indultunk Balatonboglárra a Gömbkilátóhoz, persze a bobozást sem tudtuk kihagyni. Szerdán már
annyira belejöttük a számháborúba, hogy a szúnyogok hiába ettek meg minket, még az éj leple alatt is játszani akartak
a gyerekek. Persze az éjjeli fürdőzés is csábító volt, így lementünk a partra, de a hideg víz, csak a térd áztatását engedte.
Így hullócsillagokat számláltunk, és a Balaton hangjait figyeltük, hallgattuk a stégen ülve. Csütörtökön egész napos kézműveskedés és Egy perc és nyersz! ügyességi játékokkal mulattuk az időt. Pénteken már hiányzott a kirándulás, így egy
28 km-es sétát
tettünk, vonattal
Szántód-Kőröshegyen keresztül
komppal át Tihanyba. Majd fel
az Apátsághoz,
keresztül a kis
vadregényes utcákon, majd visz-

sza a szállásra. Azt hittük, hogy már nem lesz energia a számháborúhoz… Tévedtünk!!!!!
Szombaton egy új kihívást állítottunk fel! Balatonszemes
megismerésére egy városismereti rejtvényfejtő csapatjátékot állítottunk össze a gyerekeknek, ahol 16 állomást kellett
megtalálni és egy-egy apró segítséget kapva továbbjutni és
a célhoz elérni! Nagy sikere volt!
Vasárnap már kora reggel elkezdtünk készülődni, hiszen
délben indult a vonatunk, reggeli után pakolás, illetve pizzát
sütöttünk, hiszen hazáig még hosszú volt az út!
Még egy utolsó búcsú a parttól, és irány a napsütésből
a szomorú, esős Budapest. Amilyen távolságtartó gyülekező
volt egy hete, olyan vidám, mosolygós, élményekkel teli búcsúzás volt a megérkezés!
Összekovácsolódtunk!
Ez volt a cél, pozitív, jó élményekkel teli egy teljes, felejthetetlen hét!
Molnárné Spisák Ágnes

Karantéma, avagy GYIÖK nyári tábor 2020.
A Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola
idén először képviseltette magát a nyári GYIÖK táborban
Velencén.
A tábor ideje alatt az 5 különböző csapat arra kereste
a választ, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek
egy adott területnek egy esetleges világjárvány idején. A játékos és kreatív feladatok, közös beszélgetések segítségével
nyitottá tettük a gyermekeket a közösségi szerepvállalásra,
továbbá a természetes- és a mesterséges környezet értékeinek megismerésére és védelmére.
Iskolánkból 10 gyerek vett részt a heti turnusban.
A színes, változatos programokról a GYIÖK gondoskodott. A mindennapos strandolás, és a megszokott nyitó és
záró buli mellett, közös batikolás, tábori póló elkészítése,
csapatépítő/ismerkedős játékok, csoportfoglalkozások,
forgószínpad, felfedezőút, számháború, emberi csocsó,
csillagles a parton, sportverseny, tini diszkó, „Zenés Karantén-after”- Previ, portya, szolgáltatóház, tábortűz, Fair Play
Football Roadshow 2020 szórakoztatta a diákokat.

Jó idő volt, a záróbuli tele könnyekkel. Mindenki jól érezte magát!
Dávid Tamás Ferencné
Diákönkormányzatot segítő tanár
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Amikor a víz az úr!
Bár a Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskolában a tábor év eleji meghirdetése után néhány nappal
a szervezők kitehették volna a tábort hirdető plakátokra
a megtelt táblát, a járvány miatt, szinte az utolsó pillanatig
bizonytalan volt az indulás. Lehet-e egyáltalán táborozni?
Ha lehet, milyen körülmények között? Elengedik-e a szülők
a gyerekeiket? Hogyan lehet egy táborban betartani a higiénés előírásokat? Záporoztak a kérdések, végül azonban
győztek a tábort igenlők, és július 19-én elindulhatott 32
gyerek az egészségügyi előírásokat természetesen betartva
a Szigetköz felé.

tos érzést, ami egy ilyen vízi utazás során az embert elönti.
S mivel sok kicsi gyerek is volt a táborozók között, igazán
izgalmasak lettek ezek az alkalmak.
A tábor közvetlenül a Duna egyik holtága mellett fekszik,
kis túlzással azt is mondhatnánk, a gyerekek lába az ágyból
a Dunába lógott. Ezért aztán a mindennapok részévé vált
a strandolás, a fürdés, az úszás, a hatalmas és vidám fejes
ugrások.
Óriási élmény lett a lovaskocsikázás is, amivel nem csak
a közelben lévő falut látogatták meg a táborozók, hanem
egy igazi állatokkal telezsúfolt tanyát is. Itt aztán igazán elszabadulhattak a gyerekek. A szelíd állatok, lovak, tehenek,
disznók, kecskék, aprójószágok, kutyák, macskák testközel-

A tábor szervezői – Réthy Zsuzsa, Besze Lívia, Baranyi Zsuzsanna pedagógusok – mindenre felkészülve várták a gyerekeket. S aki részt vett, vagy megfordult a táborban, nem
csalódott, mert az előző évekhez hasonlóan idén is pazar
volt a programkínálat!
Szigetköz, Duna, strand, evezés, játék, kirándulások, a természet közelsége. Vezérszavakban ennyi!
Részletesebben azonban…legalább két programot kiemelve…
Az igazi tábori attrakció évről évre, így idén nyáron is a kenuzás volt. A gyerekek majd mindennap kipróbálhatták magukat a Zátonyi-Dunán, s megtapasztalhatták azt a csodála-

sége sem mindennapi élményt jelentettek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy, a belvárosban felnőtt kislány kijelentése: – Ilyen hatalmas egy tehén! Nem gondoltam volna!
És bizony írhatnánk részletesen az íjászatról, ahol célba
lőni tanultak a gyerekek. S ami csak első pillantásra tűnik
könnyűnek!
Vagy a sok-sok csapatépítő játékról, amelyek közül az élményt csak fokozva, jó néhány az éjszakába nyúlt…
A sok-sok remek program mellett persze gyorsan eltelt
a hét, és ma már csak az emlékek maradtak és a remény,
hogy jövőre találkozunk ugyanitt!
Hegyi-Rajkó Gabriella – tanító

VÁNDORTÁBOR
A tavalyi tábor után még jobban vártam az ideit, hogy újra
mehessek, ami szerencsére a vírushelyzet ellenére is elindult.
Ahogy megérkeztünk, rögtön elmentünk a Pécsi Állatkertbe. Kisebb csoportokban körbejártuk az egészet. Miután
végeztünk, elkezdődött a túra. A szép és kellemesen hűvös
erdőben mentünk el az első táborhelyünkig. Öten-hatan kerültünk egy sátorba. Minden este összegyűltünk a tábortűz
körül, és énekelgettünk. Reggelenként gitár- és énekszóra
keltünk, majd reggeli után indultunk is az aznapi túrára.

Egész héten gyönyörű helyeken túráztunk, és sokszor
volt, hogy játszottunk menetközben. Volt, hogy az egyik
utunkra egy erdész is velünk jött, és nagyon sok érdekes
dolgot mondott az erdőről.
Egyik este csoportosan keresztrejtvényt fejtettünk. Az
utolsó nap elmentünk a pécsváradi várba, ahol festményeket, régi fegyvereket, szerszámokat nézhettünk meg.
Nekem nagyon tetszett ez a tábor, és remélem, jövőre is
el tudok menni.
Sipos-Csík Márton, 7.a
Németh Imre Általános Iskola
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Soltvadkerti nyári tábor
2020.07.05-12.
Iskolánk a Németh Imre Általános Iskola a 2019-20-as
tanévben is lehetőséget kapott a Soltvadkerti Zuglói gyermektáborban egy hét eltöltésére.
Már februárban elkezdődött a szervezés, de a vírushelyzet közbeszólt.
Május végéig kellett várni a járvány
enyhítésére, és megfelelő előírások
betartása mellett megszervezhetővé vált. A szülők és a gyermekek is
nagyon várták már, ez abból is látszott, hogy már az első jelentkezési
napon betelt a létszámunk.
2020. július 5. és 12. között voltunk a II. altábor lakói, 54 gyermek-

kel és 2 pedagógus kollégámmal. A táborban csak a mi iskolánk volt és a táborépítő csapat.
Soltvadkert különlegessége a fagylalt és a Vadkerti tó.
Rendszeres délutáni programunk volt a nyári melegben a fürdőzés, egy nap pedig vizibicikliztünk is. Megkóstoltuk a Szent
Korona Cukrászda hatalmas fagyi
kínálatát. Rengeteg izgalmas és érdekes programot szerveztünk: túráztunk a tó körül, volt légpuska lövészet, Ninja Warrior pálya, karkötő és
hűtőmágnes készítés, zenei vetélkedő, a tábor zárásaként pedig diszkó.
A gyerekek és mi is ismét egy
szuper élménnyel gazdagodhattunk, és reméljük, jövőre ismét találkozhatunk Soltvadkerten.
Fasimon Ádám – altábor vezető

Mesés tábor integráltan tanuló látássérült gyerekeknek
A Vakok Iskolája Módszertani Központja minden évben
táborokat szervez az integráltan tanuló látássérülteknek. Az
alsó tagozatosok, szüleik és testvéreik négy napos tábora
a „Szól a szív...” Alapítvány és a MOL Alapítvány támogatásával valósult meg 2020 júniusában Tahitótfalun.

Törekszünk arra, hogy ez a pár nap az együttlét örömén,
felhőtlen kikapcsolódás lehetőségén túl is mutasson. Ezért
módot és alkalmat teremtünk a tanulási hiányok pótlására,
speciális fejlesztésre. Nagyon fontos, hogy a szülők egymással bizalmas viszonyban oszthassák meg nehézségeiket,
tapasztalataikat. Iskolapszichológusunk bevonásával irányított beszélgetésekre kínálunk lehetőséget. És mint minden
táborban, itt is van játék, móka, kacagás: idén a kutyásterápiás és meseterápiás foglalkozások mellett sárkányhajóztunk, énekeltünk, kézműveskedtünk.
De meséljenek a résztvevők:
„Ismét feltöltődve tértünk haza Tahitótfaluból... Idén már
rutinosak voltunk, hiszen másodszor tértünk vissza a táborba.
Ismerős helyszínre, ismerős emberek közé, akiket olyan közel
éreztünk magunkhoz, mintha nem is telt volna el egy év.

Megnyugtató volt végre megint olyan szülőtársakkal beszélgetni, akikkel tapasztalatot lehetett cserélni, tanácsot
kapni, vagy csak megosztani az örömeinket. Felbecsülhetetlen érzés, mikor valaki teljesen átérzi, amiről beszélgetünk!
A szállás összes adottságát kihasználtuk, az önálló közlekedés-tájékozódás gyakorlására is lehetőséget adott, és
Kristóf ebbe önként vetette bele magát. Mindig nagy élmény, ha látom, milyen ügyesen jönnek-mennek a gyerekek, időnként megfeledkezve arról, hogy ki vezet kit, ki lát
valamit, ki nem...
Hálás vagyok, hogy részesei lehettünk ennek a klassz tábornak, vidáman, felszabadultan.
Várjuk a következőt!”
Bors Erzsébet – szülő Mór
Elvittek minket sárkányhajózni. Eleinte félelmetes volt,
hiszen a hajó billegett, de mikor már elkezdtünk evezni,
megnyugodtunk. Nagyon kedves volt a bácsi, aki irányított
minket. Pontosan, és szépen leírta a mozdulatokat, amivel evezni kell. Hiszen még sokan nem is tartottak evezőt
a kezükben, köztük én sem. Érdeklődött afelől, hogy milyen
sportokat lehet végezni vakon, és mi a barátnőmmel együtt
elmondtuk, hogy nem zárult be előttünk a világ. A bácsi
rájött, hogy nagyon nyitottak vagyunk, és megkérdezte tőlem, hogy érzem-e, hogy mikor megyünk el a híd alatt. Én
megéreztem, de ekkor már sajnos véget ért az út, és visszamentünk a szállásra.
Természetesen egy tábor sem telhet mese nélkül. Pláne
itt! (…)
Kopa Dorottya – 6. osztály, Pécsvárad
Lakatosné Nagy Brigitta-Szemerei Éva
Vakok Iskolája
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A Németh Imré-sek vándortábora a Mecsekben
Ez volt a 3. vándortáborunk! Nagy örömmel indultunk a pécsi állatkertből: hegyre föl!

Gyönyörű tájakon jártunk, egy öreg teherautó platóján
zötykölődtünk a „Mecseki Láthatatlanok” nyomában, megcsodáltuk a Mecsek mésztufa-lépcsőit,
hegyeket, völgyeket, erdőket, patakokat.
Meghódítottuk a Tubest, később a Zengőt!
A hegy tetején, a kilátóból feltárult a vidék!
„Új tájak nyílnak, mint mesekönyv az asztalon.
Nem adnám semmiért a világon, hogy
mindezt láthatom!”
Erre a dalra, gitárszóra keltünk minden
reggel. Aztán indultunk az erdei utakon, az
egy hét alatt 81 km-t gyalogoltunk! Közben
sok-sok szedrest és szilvafát lelegeltünk. Esténként a tábortűznél szállt az ének, pirult/
lángolt a szalonna, sült az alma!
Mindannyian élményekkel telve jöttünk
haza. Jövőre is megyünk!!!
Fekete Éva – táboroztató pedagógus

Erzsébet-táborban vettek részt a 4.c-sek
Az Erzsébet-tábor megszervezésének lehetősége a tanév
vége felé érkezett. Intézményünkből, a Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola 4. c osztály tanulói,
Pór Dorottya osztályfőnök szervezésében vettek részt. Olyan
közösségi élményben lehetett részük, amire nagy igényük
volt már a három hónapnyi digitális oktatást követően.
Az 5 napos napközis táborban számtalan programot valósítottunk meg.
A Börzsönyben 23 km-t gyalogoltunk a Kismaros–Törökmező–Zebegény útvonalon. Törökmezőn megnézhettük
a kisállatparkot is. A Városligetben a Kresz parkot vettük célba. Rollerrel közlekedve tényleges szituációkat teremtettünk és oldottunk
meg. Szerdán a ceglédi Füle-farm várt minket.
Vonattal utaztunk, ahol már vártak minket a lovaskocsival. Így jutottunk ki a városon keresztül arra a farmra, ahol mintegy 40 különböző
háztáji állattal ismerkedhettek meg a gyerekek.
A nap fénypontja pedig a lovaglás, majd a csikós bemutató volt. Lehetőségünk volt megismerni az alföldi tájat, megtapasztalni, hogy
sokszor nincs a nap elől menekvés, a legkisebb
fa árnyéka is ajándék.
Másnap az Óbudai-szigeti csúszdaparkot
HÉV-vel értük el, ahol először a csúszdaparké,
majd a számháborúé volt a főszerep. Hazafelé
pedig beszéltünk Budapest és Óbuda történe-

téről, sőt megnéztünk a Flórián téri egykori római fürdő maradványait.
Evezéssel búcsúztattuk a hetet. Ráckevére különbusszal
érkeztünk, ahol a túravezetővel egyeztetve egy rövidebb
túrát tettünk 4 fős kenukkal a borús, szemerkélő esős idő
miatt. Bár a gyerekek végig esőkabátban voltak a hajóban,
az időjárás kegyes volt, és csak a hazafelé tartó úton ért minket egy nagyobb zivatar. Rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak.
Pór Dorottya a 4.c osztályfőnöke

12

KÖZÉP-PESTI KÉPESLAP

ÚJRA EGYÜTT!
Az volt a célja a nyáron megrendezett 4. b osztálytábornak,
hogy a hosszú otthonlét után újra találkozzanak és élményeket szerezzenek a gyerekek. Így a XIII. Kerületi Herman
Ottó Általános Iskola alsós osztályközössége egy élménydús hetet töltött el együtt. A Margitszigeten töltöttünk egy
tartalmas délelőttöt, délután 1 perc és nyersz ügyességi játékokat játszottunk.
Kedden egész napos kiránduláson vettünk részt Zebegényben. A vonatozás után a Havas Boldogasszony-templomot tekintettük meg, majd a Kálvária-hegyre felsétálva eljutottunk a Trianoni emlékműhöz, és a Kós Károly kilátóhoz.
A kilátóból varázslatos kép tárult elénk a Dunakanyarról.
A gyerekek bokáig a vízben állva várakat építettek, kavicsot
dobáltak. Nagyon élvezték a „Dunázást”. Szerdán délelőtt
a Postamúzeumba látogattunk el, ahol interaktív foglalkozás keretében megismerkedtünk a régi posta működésével,
korábbi távközlési eszközökkel, sok mindent ki is próbálhattunk, majd két csapatban óriástársasjátékot játszottunk az
iskolában. Zenei, nyelvtani, sport, természetismeret és mese
témákban mérték össze a gyerekek a tudásukat, többnyire
vicces kérdések segítségével.
Csütörtökön egy hosszabb kirándulásra indultunk Ceglédre. A ceglédi vonatállomáson egy lovaskocsi várt minket,
amely a Füle-tanyára vitte a csapatot. A tanyán állatokat simogattunk, ebédeltünk, lovagoltunk és csikósbemutatót
néztünk. A vonatállomásra vezető visszautat végigénekeltük. Késő délután érkeztünk vissza a pályaudvarra.

Pénteken az egész napot a Velencei-tónál töltöttük.
Fürödtünk, hekkeztünk, lángosoztunk.
Bőven volt részünk élményben, kalandban. Az összeszokott kis csapat minden nap nagyon fegyelmezett, jókedvű,
érdeklődő volt.
Tartalmasan és jókedvűen telt el az 5 nap, nagy szükségünk volt az együtt töltött időre. Örülök, hogy a tábort meg
tudtuk tartani!
Kósa Veronika
4.b osztályfőnöke

BECSENGETTEK
Mint a villanydróton a fecskék, úgy gyülekeztek az iskola bejárata előtt a hunyadis diákok. Sorban álltak, hisz csak így
lehetett bejönni az iskolába, mindenki kézfertőtlenítéssel
kezdte a tanévet.
Nagy öröm volt kilesni az udvarra, ahol valami meglepetés várta őket.
A sportudvar felújítására kiírt sikeres pályázattal új kosárlabdapálya és megzöldült udvari padok, mezítlábasösvény
lett a szürke betonon. Most hogy a járványhelyzet miatt so-

kat vagyunk kint a szabadban, a testnevelés órákon és a délutáni szabadidőben, óriási segítség ez mindenkinek.
Az első tanítási napon elsőseink meglepetés ajándékot
vehettek át a BRFK Közlekedésrendészetről kiérkezett munkatársaitól. Egy kis tájékoztatóval közösen megbeszélték
a gyalogos közlekedés legfontosabb tudnivalóit, majd boldog örömmel vették át a hátizsákot, az egyedi szövegezésű
pólót, és a batyuban megbújó kisebb ajándékokat.
Ennyi meglepetéssel könnyű a tanévet kezdeni! Csak
a folytatás is ilyen legyen.
Jó tanulást, sikeres tanévet kívánunk!
Ercsényi Judit
intézményvezető
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
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Bringára fel!
Részlet egy hunyadis anyuka leveléből:
„…Ez a hét az Erzsébet-tábor jegyében telt pár gyereknek
a 6.m osztályból. Márti néni nagyon izgalmas és színvonalas
programokat szervezett. Már az első hét is csuda jó volt, sárkányhajózással, bringó hintóval, Textil múzeummal, Szentendrével.
Az élmények csak fokozódtak ezen a héten. Szerdán elmentem az osztállyal a Dunára evezni. Hatalmas élmény
volt számomra! A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, ügyesen eveztek, minden akadályt jókedélyűen vettek
(vagy nem is tudták, hogy az akadály), érdeklődőek, nyitottak voltak. Sajnos a Szentendrei sziget déli csücskén élő
szürkegémet és hód családot nem láttuk, talán tavasszal nagyobb esélyünk lett volna.
Szerdán az időjárás is nehézséget okozott, hiszen nagyon
erősen sütött a nap, a szél is élénk volt, és a Duna is egy kicsivel magasabb a normál vízállásnál, emiatt nagyobb volt
a sodrás.
Ennek ellenére, a gyerekekkel ugyanannyi idő alatt eveztünk fel a Lupa szigetre, mint amikor csak felnőttek ülnek
a hajóban. Volt egy nagyobb hajó (6 személyes) és két 4
négyes hajó. Az egyik négyes hajót, egy fiú kormányozta, olyan ügyesen, hogy hatalmas gratuláció jár érte. Bátor
volt, bevállalós, de nagyon felelősségtudó kis kapitánya volt
a hajójának.

Csütörtökön elmentem velük biciklizni is a Velencei-tó
körül. Fantasztikus élmény volt! Erősek, bátrak, fegyelmezettek, csuda jó fejek! Persze tekerés közben azért megálltunk
a dinnyési madármegfigyelő állomáson, fürödtünk a Velencei-tóban, és elkerekeztünk a nagy Huszár szoborhoz, ahol
úgy éreztük magunkat, mintha Gulliver földjén járnánk.
Mindkét nap azt tapasztaltam, hogy nagyon odafigyelnek egymásra, segítik egymást, soha nem bántóan szólnak
a másiknak, inkább viccesen. A két nap alatt egyetlen egyszer sem volt semmilyen konfliktus, csak pozitív viselkedést
láttunk. Ha széthagyja az egyik – összeszedi a másik, ha
ügyetlenkedik az egyik – segít tanácsaival a másik, ha elejti – felveszi, ha nem tudja – elmondja, ha veszélyt lát – szól
előre stb. ....minden szituációban olyan pozitívan fordultak
egymás felé, hogy az példaértékű.
Az étkezések során kulturáltan, fegyelmezetten ettek.
Amikor lehetett saját pénzen venni valamit, akkor a fagyi/
jégkrém volt az egyetlen édesség amit választottak. Senki
sem evett chips-et vagy bármi olyan snack-et ami, a junkfood kategóriába tartozik.
Nagyon örülök, hogy kiszakítottak a munkából és a gyerekekkel lehetettem ebben a két napban, őszintén mondom,
ennek a nyárnak a két legjobb napját töltöttem az osztállyal.
Köszönöm nekik az élményt. Jó évkezdést kívánok mindenkinek!”
Egy 6.m osztályos szülő
Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Színjátszó tábor és foglalkozások
Idén nyáron három turnusban várta a színjátszásra fogékony
gyerekeket az Urmai Gábor zuglói színművész és a Zuglói
Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közös szervezésében működő tábor. Az egy hetes turnusokon többségében az iskola diákjai vették részt,
de a tábor nyitott volt máshonnan érkező gyerekek fogadására is. A gyerekekkel folytatott munka olyan jól sikerült,
hogy a színművész úgy döntött, hogy UnimóSzínMűhelye
néven tovább folytatja a foglalkozásokat.
Molnár Márta
intézményvezető
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Készülődés az új tanévre
a Zuglói Hajósban

Volt tanítványaink középiskolai közösségi szolgálat keretében segítettek augusztusban a tankönyvek szétosztásában.
Munkájukat a nemrég felújított tornaszobában, a „mocorgóban” kellemes környezetben, jó hangulatban végezték.
Jövőre is szívesen fogadjuk a segítőket!
Sztanó Zsuzsa
intézményvezető-helyettes

Tanévnyitó ünnepség
Az idei tanévet rendhagyó módon nyitottuk meg a Zuglói
Hajósban. Az ünnepségen, melyet a műfüves pályán rendeztünk, személyesen csak az első és nyolcadik osztályosok
vehettek részt, míg az iskola többi tanulóját Molnár Márta
intézményvezető az iskolarádión keresztül és őket osztályonként meglátogatva köszöntötte, valamint tájékoztatta
a speciális tanévkezdésről.

A maszkos évnyitó vidám perceket és egy meglepetést is
tartogatott új kis diákjainknak, akik a Hajós Alfréd Alapítvány ajándékát, egy Weöres Sándor-verseskötetet vehettek
át iskolába lépésük emlékére.
Az évnyitót Szántóné Szappanos Katalin tanítónő és tanítványai tették hangulatossá kedves műsorukkal.
Juhászné Bóka Szilvia
intézményvezető-helyettes

Mesék határok nélkül
Páll Fatime, aki fiatal írónő és magyar-né-met állampolgár, jelenleg Németor-szágban, Kölnben él, és íróként tevé-kenykedik. Kétnyelvű (magyar-német))
mesekönyveket ír. „Märchen ohne Grenzen” címmel olvasó- és meseíró projektet hirdetett meg németül tanuló általános iskolásoknak a koronavírus idején,
hogy akik kedvet éreznek, kipróbálhassák nyelvtudásukat és kreativitásukat. Az iskolánk is lehetőséget kapott a részvételre. 7.b
osztályos csoportommal vettem részt a pályázatban, ami jó
lehetőségnek kínálkozott arra, hogy a tanívtványaim szókincsüket bővíthessék, és a kreatív írást nyelvi szintüknek
megfelelően németül is gyakorolhassák.
Fatime kis mesevideót küldött a weboldalán (saját modern meséjét), amelyhez feladatok kapcsolódtak. A kérdések
megválaszolása után három témát ajánlott az önálló mesealkotáshoz, melyekből szabadon lehetett választani. Egy hetet
jelöltünk ki közösen a munkához, amely során a tanulókat
támogattuk ugyan online (amikor kérdéseik merültek fel),
de alapvetően hagytuk őket önállóan dolgozni. A párosok
tagjai önmaguk osztották el a feladatokat és a rászánt időt
egymás között. Az együttműködéshez a Teams alkalmazást
használták, ahogy a digitális oktatás során nálunk valamenynyi tanuló és pedagógus is. A közös csoportcsatorna és a videochet nagyban segítette a közös munkát a projektben.
Fakultatív módon a mesékhez és a projekthez lehetett
rajzolni és fotókat készíteni, mi éltünk ezzel a lehetőséggel
is. Rendkívül ötletes megoldások születtek, melyeket örömmel továbbítottunk a két nyelven megírt mesékkel együtt
az írónőnek, aki így értékelte a munkánkat: „Nagyon frappáns kis történetek születtek. A gyerekek nagyon ügyesek és
kreatívak voltak, így mindenki története magyarul és németül
is belekerült a szeptemberben megjelent könyvünkbe.”

Ugyanis a projekt végén a résztvevő iskolákkal és diákokkal egy kétnyelvű mesekönyv került kiadásra a budapesti
Német Nagykövetség támogatásával. Ezt a könyvet minden
eredményesen szereplő tanuló ajándékba kapta.
Juhászné Bóka Szilvia – némettanár
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Kitüntetések,
díjak, szakmai
elismerések
a Zuglói Hajós Alfréd Magyar –
Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
Az ünnepélyes tankerületi tanévnyitó ünnepségen 2020. szept. 25-én
került sor a azoknak a pedagógusoknak a köszöntésére, akik a járványhelyzet miatt nem tudták átvenni az elismerésüket, kitüntetésüket a pedagógusnapon.
Kiosztották az Év Diákja kitüntető címet is, melyet az idei tanévben Mikula Lajos, iskolánk 8.a osztályos tanulója is elnyert.
Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díjban részesültek
Cselei Márta és Halmai Katalin tanítók. Zuglói Gyermekekért
Díjat kapott Gremspergerné Laskai Judit tanárnő.
Örömmel értesültünk a tanévkezdéskor arról is, hogy igazgatónőnket, Molnár Mártát a Közép-Pesti Tankerületi Köz-

pont igazgatója Dr. Házlinger György
kimagasló vezetői munkájáért Kiválósági Díjban részesítette.
Az évnyitó ünnepségünkön Molnár
Márta igazgatónő külön köszöntötte
és méltatta a kitüntetetteket, közöttük
Krasznainé Márk Ágota tanítót és Juhászné Bóka Szilvia tanárt, intézményvezető-helyettest, akik még májusban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Elismerő Oklevelét kapták kiemelkedő
szakmai tevékenységükért.
Szintén nagy örömünkre szolgált, hogy Gyóni-Maksa Levente, iskolánk 8.a osztályos tanulója ebben a tanévben is
elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Magyarország jó tanulója, jó sportolója (2019.) díjat.
Büszkék vagyunk kitüntetett pedagógusainkra és tanítványainkra, szeretettel gratulálunk!
Sztanó Zsuzsa
intézményvezető-helyettes

Jókais kenutábor a Dunán
Évek óta szép hagyomány iskolánkban a nyári kenutábor.
Ide még a volt tanítványok is örömmel térnek vissza, így aztán nagy izgalommal vártuk az idei vízre szállást.
Az első napon a Szigetközben az új túra- résztvevők egy
képzést kaptak evezésből, borulásból, mentésből. Második
nap indultunk, egy átemelés után az öreg-Dunán folytattuk
utunkat. Megállóink a tervezettnek megfelelően alakultak:
1.Dunasziget
2.Nagybajcs
3.Komárom
4.Dunaalmás
5.Esztergom
6.Dunabogdány
7.Budakalász

Naponta 25–35 km közötti távolságokat tettünk meg és
a hetedik napon kötöttünk ki Budakalásznál (mert a Római-part túl zsúfoltnak ígérkezett).
Evezés közben vezetőnk rengeteg ismerettel gazdagított
minket az élővilággal és a vízi világgal kapcsolatban. A Duna
és a környező vidékek, hegységek flórája és faunája éppúgy
terítékre került, mint a hajózási és vízi közlekedési szabályok. Az új gyerekek megismerkedtek a nomád táborozással, ennek a szabályaival és együttjáróival: sátorállítás, -bontás, tisztálkodás, mosogatás homokkal a Dunában, a napi
enni,- innivaló beosztása. A közös teher- és felelősségviselés
remek közösségekké kovácsolta a hajók legénységét. Min-

den nap végén játékokkal múlattuk az időt, de volt extra
edzésprogram is. Szokásunknak megfelelően az utunkba
eső látnivalók közül többet is megnéztünk. Vezetéssel látogattuk meg a Komáromi Erődöt és az esztergomi Duna Múzeumot – és hagyományos mesterséggel is ismerkedtünk,
mikor egy aranymosót néztünk meg a parton munka közben. Utunk során semmilyen baleset nem történt, minden
a tervezettnek megfelelően zajlott. A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza, és már a jövő évet tervezik, amikor is az osztálytársaikat is bevonják a táborba.
Kovács Kinga – táborvezető
Budapest XIV. Kerületi Jókai mór Általános Iskola
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Soltvadkert
Július 26. és augusztus 2. között a kaffkás felsősök 5. alkalommal vettek részt a soltvadkerti nyári táborozáson. A koronavírus sokáig kétségessé tette, hogy mehetünk-e egyáltalán,
de végül szerencsére zöld utat kapott a tábor. A megszokott
négy iskola helyett azonban csak kettő volt a mi turnusunkban: a Móra Ferenc Általános Iskolával táboroztunk együtt.
Idén Emőke néni, Györgyi néni és Gabi néni kísérte el a közel 60 gyerkőcöt a táborba. Munkájukat 13 ifi segítette. Ők
olyan volt kaffkások, akik már elballagtak tőlünk, de a szívük
visszahúzza őket hozzánk is, meg persze Soltvadkerthez is.
Megérkezés után kicsit nehezen osztottuk el magunkat
a szobákba, mert az eddigi 5 fő helyett – a vírus miatt – csak
3 gyerek aludhatott együtt. De persze megoldottuk, és indulhatott egy fantasztikus hét! Lehetetlen mindent felsorolni, mi minden történt ez alatt a 8 nap alatt, ezért most
következzék egy rövid felsorolás:
• napi 2 saját feladat a 6 csoportba osztott gyerkőcöknek
• tábori kihívások a két iskola közötti versenyben
• sportversenyek: foci, kosár, pingpong, csocsó, partizán,
pokróclabda
• vízicsaták a táborban
• éjféli fürdőzés a tóban
• éjjeli bátorságpróba, igazi vaddisznóval nehezített terepen
• strandolás délelőtt és délután
• diszkó
• tábortűz, ahova még a tűzoltók is kivonultak (Nem tüzet
oltani, hanem az autójukat megmutatni.)
• barátságok, szerelmek szövődtek és bomlottak fel

• leégtünk a napon és berekedtünk a sok bíztatástól, kiabálástól
• lelkiztünk és csoportterápiát tartottunk
Mindezek közben villámgyorsan eltelt ez az egy hét. Nagyon-nagyon fáradtan ültünk be vasárnap a buszba, és néhányan végigaludták a hazautat, de megérte! Biztos vagyok
benne, hogy mindenki örült, hogy az online oktatás után
végre találkozhatott a többiekkel, és olyan élményekkel lett
gazdagabb, amik sokáig megmaradnak, és amik jövőre is
visszahívják őt Sotyára!
Találkozunk jövőre, Veletek, ugyanitt, Sotyán!
Bekényi Ádám – intézményvezető

Drónok a Mórában
A karantén ideje alatt érkezett meg iskolánkba a drón, amit
egy tankerület által kiírt pályázatnak köszönhetünk. Először
Székelyné Palkó Mária igazgatóhelyettes és Farsang István
karbantartó ismerkedett meg a működésével. Felnőttek kíváncsiságával és óvatosságával tanulmányozták a drónt. Az
üres épületben kedvére szállhatott a drón. Mi meg sajnáltuk,hogy nincsenek gyerekek. A nyolcadikosok búcsúztatására készülve a hetedik évfolyamos fiúk közül páran örömmel ismerkedtek meg a drónnal és tanulmányozták mire és
hogyan lehetne felhasználni. Sajnos a filmfelvétel minősége
nem volt megfelelő a búcsúztató videójához. A tanév elején, a témahéten Jamrik Márta tanárnővel a kisebbek is tanulmányozták a drónt.
dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi
intézményvezető
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Microsoft Minecraft Education
a zuglói Mórában
A Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola Online Napközijében érdekes projektet valósítottunk meg a karantén alatt. Elterveztük, hogy virtuálisan megépítjük az iskolánk épületét
a Microsoft Minecraft Educatio játékban. Izgatottan készültünk a nagy feladatra. A csapatok megalakulása után elkészítettük a projekt tervét. A következő csapatok alakultak meg:
Gyémántépítészek, Blokkmesterek, Kaktuszok, Kincskeresők,
Kockadarálók, Kockavilág, és a Profiépítők csapata. A csapatok választottak csapatkapitányt. Minden nap délután találkoztunk a Microsoft Teams felületén egy online órán, ahol
megbeszéltük az aznapi feladatokat.

Kockavilág a játszótér hátterében az iskola

Gondolattérképet rajzoltunk az építkezés folyamatához,
megnéztük és megmértük az iskolát különböző nézetből,
méretarányos „építési” tervet szerkesztettünk, csapatlogót
készítettünk. Létrehoztuk a Minecraft a Mórában webhelyet, ahol minden nap új információkat tettünk közzé. Megépítettük az épületet, a belső tereket, a focipályát, a játszóteret, a könyvtárat, a télikertet, osztályokat. Rövid videókkal
mutattuk be a munkánkat a Projekthéten. Új tagokkal és
csapatokkal gyarapodtunk. Idén is folytatjuk a tavalyi évben
elkezdett munkát.
Bátky Edit

Gyémántépítő – a profi

Profiépítők-télikert

Nyári tábor
2020. július
Elsőseinkkel eredetileg „ottalvós” tábort terveztünk erre a nyárra. Izgatottan
várták, hiszen volt, aki most jött volna
először szülei nélkül. Sajnos a kialakult
helyzet miatt módosítanunk kellett terveinken. Így átszerveztük a programokat, a gyerekek életkori sajátosságait,
érdeklődését szem előtt tartva.
Jártunk Vadasparkban, Margitszigeten, a Városligetben – Állatkertben,
Szentendrén a Skanzenban, és eljutottunk Esztergomba is a megújult Duna
Múzeumba.
Szerencsére ezen a héten ragyogó idő
volt, így minden tervünket sikerült megvalósítani. A szülők örömére délutánonként élményekkel teli, jókedvű és fáradt
gyerekekkel tértünk haza.
Sárköziné Üveges Ágnes
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Mórás nyári tábori élményeink
Soltvadkerten 2020.
Mottó: Jónak lenni jó.
Hát nem a szokványos táborozáson vagyunk túl az idén!
A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
mindössze 5 turnust szervezett a kerület a soltvadkerti gyermektáborában. Az előírásoknak megfelelően
állandó kézmosással, gyakori kézfertőtlenítéssel, lehetőség szerinti távolságtartással igyekeztünk megelőzni a bajt. Mivel kevesebb gyerek tartózkodott a négy altábor
területén elosztva, ezért jóval nagyobb szabad terület állt
rendelkezésünkre. Ez a pedagógusok részéről koncentráltabb figyelmet, nagyobb türelmet, több mozgást és energiát követelt.
Mi, mórások a kaffkásokkal üdültünk együtt mintegy
130-an. A vasárnaptól vasárnapig tartó hét sok izgalmat,
meglepetést, különleges élményt, kiváló időjárást, napi
strandolást tartogatott. A táborvezető Hosé bácsi és a táborépítők (Peti, Bence és Dani) lesték minden kívánságunkat,
így kétszer volt vízicsata, illetve a discot is duplán kaptuk.
Folyamatosan szervezték, vezették a játékokat (pl. különféle
helyekre elrejtett tárgyak megtalálása pontgyűjtő versenyben, vízicsata stb.), és bonyolították le a sportversenyeket.
Lehetett focizni, kosarazni, strandröplabdázni, pingpongozni, lőni, pokróclabdázni, tollasozni, csocsózni, de a gyerekek
szabadon játszhattak a hatalmas területen a csendes pihenőn kívül egész nap. Győztünk fociban és pokróclabdában,
második helyezést ért el mórás tanuló egyéni versenyben
(pingpongban), de a fő versenyt, a zenei vetélkedőt a Móra
nyerte meg nagy fölénnyel. A csapatépítés jól sikerült. A na-

PRIZMA Ovi nyár – ősz
Óvodánkban a nyári időszakban 2-10 fő között volt az ellátottak száma. A napi rutinfeladatok mellett volt sok játék és
szülinapozás is. A Prizma EGYMI munkatársai szeretettel és
lelkiismeretesen látták el a gyermekeket. Mindenkinek köszönöm a munkáját!

pirendben az önkéntes tó körüli futás volt ébresztő után az
első program. Majd jött a bőséges reggeli, a takarítás szobaszemlével, a strandolás, a kitűnő ebéd és a megbeszélés,
programegyeztetés. A délutáni csendes pihenő alatt erőt
gyűjtött mindenki az újabb strandoláshoz, a sport- és egyéb
versenyekhez, majd fürdőzés, játék, szurkolás, barátkozás,
szórakozás volt az életünk. Vacsora után is tartott mindez:
voltunk esti biciklitúrán, a városban fagyizni, filmvetítésen
megnéztük a Jumanji c. filmet. Az éjszakai takarodó után
még lehetett a szobatársakkal kicsit beszélgetni, de az adott
napi élmény után a többséget nem kellett elringatni.
A gyerekek a vízicsata és a strandolás mellett a táborzáró programját élvezték a legjobban: a tábortűz mellett szólt
a zene, táncoltak, énekeltek, beszélgettek a táborlakók, és
meglepetésre egy szirénázó tűzoltóautó is érkezett a rend
biztosítására. Az estét lezáró discoban fergeteges hangulatot varázsoltak a táborépítők. A hazaérkezés után sok-sok
pozitív üzenetet, köszönőlevelet kaptunk a gyerekektől és
szüleiktől, melyekre mindhárman (Bea néni, Viktor bácsi és
Vali néni) jóleső érzéssel gondolunk.
Készítette: Dudásné Bán Valéria

Az Óbudai Árpád Gimnázium tanulói, Sára, Erika
és Viola közösségi szolgálatuk alatt kifestették
a kapualjat. Szép, évszakokat megjelenítő képek
fogadták a gyermekeket
szeptember
elsején. Hosszú idő után
majdnem teljes létszámmal indítottuk
az új tanévet. Sok feladat vár ránk: be- és visszaszoktatás, felmérések, oktató-nevelő munka, iskola-előkészítő foglalkozások, állatasszisztált mozgásfejlesztő
foglalkozás és Ulwila zene.
Dudikné Iski Mónika
óvodai intézményegység-vezető
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Így táboroztunk mi –
a Mozgásjavító EGYMI
Iskolánk idén 6 tábort szervezett diákjainak, amit mind
a gyerekek, mind szüleik igazán nagy örömmel fogadtak.
A három hónapnyi elzártság után a gyerekek a szokásosnál
is lelkesebbek voltak, mindennek őszintén örültek, program
pedig volt bőven.
Elsőként az angol tábor zajlott le Verőcén június végén,
11 diák és 7 kísérő részvételével. A diákok mesekönyvet olvastak és rajzfilmet néztek angolul, a városnézést is angol
program kísérte, sőt, még a kézműves foglalkozásba is becsempészték az idegen nyelvet: angol fogalmat kellett festeni a kavicsokra.
Az angol tábort követte Verőcén a sport tábor, ahol 14
diák vett részt meghívásos alapon. Minden nap kemény
úszó edzésekben volt részük Vácon, délutánonként pedig
izgalmas szabadidős programokat szerveztek, melyek között szerepelt a kalandpark és a bobozás is.
Harmadik verőcei táborunk az alsósoknak szólt. A tábor
témáját a mesék világa adta; ehhez igazodva a hét folyamán
létrehozták a saját királyságaikat, felépítették a kastélyaik
térképét és megírták a királyságok mesés történetét. Visegrádra utazva elveszett kincsek után kutattak szerte a városban, és jelmezek is készültek az álarcos bálra. A fáradalmakat a leányfürdői strand habjai közt pihenték ki, az utolsó
napba pedig még a Maci park látogatása is belefért.
Az ezt követő 3 tábort az Erzsébet-program keretében
tudtuk megvalósítani.

Az első héten – ami a mozgás és önállóság jegyében
zajlott – 16 gyermek és 10 felnőtt vett részt a napközis tábori programokon: volt vicces csapatépítő játék, minigolffal
fűszerezett sportvetélkedő, környezettudatossági kvíz, néptánc és kézműveskedés is, de játszottak „Konyhafőnököset”
egészséges ételekkel, valamint ellátogattak a Csodák Palotájába is, és a nagy kánikulában egy vízicsatára is sor került.
A második Erzsébet-táborban a kertészkedésé volt
a főszerep, és az ökoszemlélet elsajátítása volt a cél. Az első
osztályostól felsősökig változatos korosztály gyűlt össze.
A tematikus napokon “gilisztaszínházat” rendeztek, virágot
ültettek, újrahasznosítottak, száraz virágokból óriási mandalákat ragasztottak, batikoltak céklával és kávéval, valamint gyümölcsök DNS-ét is megvizsgálták a martonvásári
Agroverzumban, a „Ki ölte meg a ribizlit?” detektíves játék
keretében.
Végül a harmadik Erzsébet-tábori hét számos programja
közül következzenek a legizgalmasabbak – a kézművesség
és önellátás jegyében: a gyerekek a meghívott előadóművészek segítségével aranyszőrű bárányt készítettek, iniciálét
rajzoltak, megismerkedhettek a különböző népi hangszerekkel, bábjátékon keresztül bepillanthattak Mátyás király palotájába, és a végén még táncoltak is az udvarában. A csapat
ellátogatott a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe, az utolsó
napon pedig a batikolás volt a fő program; a sok színes póló
mellett még szatyrok, sapkák, nadrágok is készültek.
Szily Krisztina
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, EGYMI
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Különleges iskola,
különleges táborral
Márciusban még minden istvános örült, hogy nem kell iskolába járnia, és pihenhet otthon, hiszen ekkor még csak egykét hét karanténról volt szó. Aztán ahogyan teltek-múltak
a hónapok, egyre több program, utazás, fesztivál és persze
tábor maradt el. Mi meg otthon ültünk, nem mentünk ki, és
interneten próbáltunk kapcsolatban maradni tanárainkkal
és a barátokkal. Júniusban, amikor az első lazítások történtek, persze egyből rohantunk egymás karjaiba, és reménykedve tekintettünk a jövőbe, hogy akkor talán esetleg lehet

arról szó, hogy a minden évben megrendezett tiszapüspöki
tábor a hagyományos formájában (sátrakkal, kosszal, nevetéssel, Tiszával együtt) fog megvalósulni.
De persze mint minden, ez is bizonytalan volt: minden
héten más információt kaptunk arról, hogyan is lesz az idei
„TiszaPé”. A testneveléstanárunk arról mesélt, hogy egy
buszút megy keresztül a táboron. Az angoltanárunk rémülten magyarázta, hogy nincsen növényzet, az egész kemping
a tűző napon van. A fizikatanárunk már azt rebesgette, hogy
lehet, nem is Tiszapüspökiben, hanem a gólyatábor helyszínén tölt el egy hetet százötven diák, nyolc tanár és tizen-

öt öregdiák-szervező. Végül természetesen neki lett igaza:
a Szent István Gimnázium idei tábora ugyanis Soltvadkerten valósult meg.
Kis csalódottsággal a szívünkben érkeztünk meg a buszhoz, hiszen sátrak helyett több csomag maszkkal voltunk
felszerelkezve. De hála a lelkes szervezőknek és tanároknak,
a melankóliának nyoma sem maradt, amikor megpillantottuk a kinek hetedikes, kinek kilencedikes élményeket felidéző táborhelyet. Elhelyezkedtünk a frissen tisztított faházakba, és ebédelni mentünk. Elsőre még meglepő volt, de
pár nap után már szinte mindennapi rutinná vált az étkezés
előtti kézmosás, illetve a folyamatos kéz- és felületfertőtlenítés, aminek igazi hasznát immár második hete látjuk.
Az előre beharangozott és meg-megismételt lázmérés
után esemény eseményt követett. Lezajlottak a hagyományos csapatversenyek (a tábort hat részre osztották, és így
vettünk részt a programokon, egész héten), a színdarabok,
karaoke-estek (ahol minden tanárfellépőt külön tapsvihar
fogadott), honfoglaló (a katonák mi voltunk), illetve a „legtáborabb” verseny, mely címért idén nem egy lány és egy fiú,
hanem párosok versenyeztek – így még több volt az induló,
és még nagyobb a lelkesedés. Ebben az évben sajnos nem
volt „harcipuszi”, amit előre lehetett sejteni, hiszen ez a játék egyáltalán nem Covid-barát. Helyette viszont egy teljes
estén át nézhettük, ahogyan a csapattársaink házaspárbajt
játszanak – különböző összetételben. Külön öröm volt, hogy
idén a mi osztályunk két tagja nyert!
Mivel én végzős vagyok, rengetek nosztalgiával vegyített
gyönyörű emléket szereztem. Örülök, hogy volt alkalmam
újra élni a hetedikes „TiszaPé” élményeit: az éjjeli portyát,
a reggeli tornákat, esti énekléseket és az elmaradhatatlan
tábori táncot. Szerintem nem csak a magam nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy nagyon boldogak vagyunk,
amiért ilyen keretes szerkezettel (hiszen gólyatáborban is
„Sotyán” voltunk) zárult gimis nyaraink története.
Csatári Eszter 12.b
Szent István Gimnázium
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Nyári táborok
a Tomoriban
A nyári szünetben, az iskola hagyományaihoz híven, három egymástól
különböző tematikájú táborba is jelentkezhettek az iskola diákjai. Néha
nagyon nehéz a választás, hiszen
mindegyik táborunkba fantasztikus
programokkal és lelkes pedagógusokkal várjuk az érdeklődő gyermekek jelentkezését. Így
került megszervezésre a Diákönkormányzat által szervezett
velencei Tündöklök táborunk, a Darnyi úszótáborunk és
a Napközis Sporttáborunk is. Utólag megkérdeztünk egyegy diákot, hogyan emlékszik vissza, milyen emlékezetes
élmények jutnak az eszükbe a táborban töltött napokról.
„Mi azért szeretünk a velencei Tündöklök táborba járni,
mert ott vannak a legjobb barátaink, és mivel becsatlakozunk a kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
tábori programjaiba, új barátok szerzésére is lehetőséget kapunk. A sok közösségépítő és sport program mellett van sok
szabadidőnk is. Ilyenkor azzal tölthetünk időt, akivel / amivel
csak szeretnénk a táborban. A napi aktívitások, csapatépítő
programok mellett minden nap megyünk strandra, vízi kalandparkba, kirándulásokra is. A kedvenc esti programjaink
közé tartozik a diszkó, karaoke, pillecukor- és szalonnasütés és az elmaradhatatlan közös tábortüzes éneklések is.
Minden évben az összetartozásunkat is jelképező táboros
pólókat festünk, batikolunk közösen az összes táborlakóval. A tábor végezetével rendszerint könnyes szemmel, de
mégis remek hangulatban, sok-sok élménnyel térünk haza,
és alig várjuk, hogy jövőre is ott lehessünk 10 napig együtt
a barátokkal, Zsuzsa nénivel és Attila bácsival.”

„Szerencsére ezen a nyáron is szervezett Andi néni Darnyi
úszótábort. Már sokan nagyon vártuk, én többször is voltam
és nagyon-nagyon szeretem. Mindig jól éreztem magam,
úgy eltelik egy nap, hogy észre sem veszem. Naponta több
órát úszunk, ettől jól elfáradunk, de legalább este hamar elalszom, és akkor hamar ott lehetek megint. Az úszáson kívül
játszóterezünk, fagyizunk, kártyázunk nagyon sokat. Minden nap más játszótérre megyünk. Nekem a trambulinos
az egyik kedvencem. És még azt is nagyon szeretem, hogy
hétfőn és pénteken nutellás kenyér az uzsonna. Az biztos,
hogy a következő nyáron is megyek a napközis úszótáborba, számomra ez hozzátartozik a nyárhoz.”
„Imádtam a sport tábort! Mind a két héten ott voltam a barátaimmal. Nagyon élveztem, hogy rengeteget mozogtunk,
sportoltunk. Minden héten háromszor uszodába mentünk
és rengeteget játszótereztünk. Hatalmasakat kirándultunk
(a Margit-szigetre és a Mészkő-hegyre), futottunk és még
rollereztünk is. A mindennapi programok között ott volt
a foci, zsinórlabda, tollas, frizbi és számos más sportos tevékenység. A legjobban azt élveztem, amikor a Tarzan-parkba
is elmentük a táborral. Szilvi nénit, Erika nénit és Csaba bácsit a játékok során még jobban megszerettem.”
Szelei Miklós – intézményvezető

Nem csak boldog, de felelős iskola is lett a Tomori
A tanév kezdetekor Iskolánkat hatalmas megtiszteltetés érte.
Pedagógusaink által végzett lelkiismeretes munkánkért és diákjaink lelkesedéséért, immár nem csak a Boldog iskola, hanem a Felelős iskola címet és vándorkupát is elnyertük.
A tavalyi tanévben immár második alakalommal hirdette
meg a kerületi Önkormányzat a Felelős iskola díjért folytatott
szemléletformáló programsorozatát, amely már jó gyakorlatnak is nevezhető. A programsorozat egy igen fontos társadalmi
kérdésre – a fogyatékos emberek értékeinek megismerésére,
a velük való különböző mértékű és mélységű kapcsolódásokra, az elfogadásukra, sőt olykor az elismerésükre építve – egy
igen fontos és hiánypótló társadalmi kérdésre válaszol.
A rendkívüli osztályfőnöki órák alkalmával diákjaink mozgásban, látásban akadályozott és hallássérült fiatalok vezetésével kaphattak bepillantást és hasznos ismereteket, az ezekkel a nehézségekkel élő fiatalok különleges világába.

A program keretén belül tartott speciális sportórákon tanulóink – többek között – csörgőlabdázhattak hallássérült
vendégeinkkel, vakfocizhattak látássérült fiatalokkal, és ülő
röplabdázhattak mozgásában akadályozott fiatalokkal is.
A legkisebbek körében az egyik legemlékezetesebb programpont a vakvezető kutyákkal érkező kiképzők voltak. Nem
csoda, hiszen a foglalkozáson részt vevő jószágok igazán okosak, fegyelmezettek és elbűvölőek voltak.
Pedagógusaink, diákjaink és a szülők nagy örömére a tanév során 50 alkalommal láthattuk vendégül ennek az igazán
szemléletformáló programsorozatnak a résztvevőit. A foglalkozásokat követő beszélgetések során minden alkalommal,
mi is megállapítottuk diákjainkkal, hogy a fogyatékkal élő emberek is nagyon-nagyon értékesek, és hogy a csoda tényleg
bennünk van!
Szelei Miklós – intézményvezető
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Nyári táborozás –
Vizafogó Általános Iskola
A Vizafogós diákoknak idén is tartalmas programokban
volt részük a nyári táborok során.
A Velencei táborban július 6-11. között pihenhették ki
a tanév fáradalmait az alsó tagozatos tanulók, és a kísérő tanárok. Megnézték Agárdon a Gárdonyi Géza Emlékházat és
ellátogattak a Bory- várba is, mely az Öreghegy csodája Székesfehérváron. A tábori napokat strandolás, számháború,
íjászkodás és kézműves foglalkozások is színesítették. A zárónapon finom, házi lángossal kedveskedtek a gyerekeknek.
A felsős diákok Balatonszárszóra utaztak kísérő tanáraikkal együtt, és itt töltöttek csodás napokat augusztus 1-6.-ig.
Sokat fürödtek, amit idén is megfűszereztek az Isaszegi Általános Iskolával vívott vízi vetélkedővel. Rendeztek ezen kívül foci-, és szivacskézilabda meccseket, pingpongoztak, és
hogy a tanév alatt szerzett tudás se vesszen el, voltak játékos
angol foglalkozások is. Torkoskodtak a táborozók a Csoki manufaktúrában Balatonlellén, a Zamárdiban található kalandparkban pedig jót csúszdáztak. A legnagyobb élmény mégis
a vitorlázás volt a tükörsima Balaton vizén.
Az idei táborok is sok felejthetetlen, közös élményt
nyújtottak a gyerekeknek és tanáraiknak, reméljük, jövőre megint utazhatunk!
Szállási Zsuzsanna – intézményvezető

A Felelős Iskola Díj-ért meghirdetett kerületi versenyben
a Vizafogó Általános Iskola az előkelő második helyezést érte el!
Az oklevél mellé jutalmul öt tabletet is kaptunk, melyek
a tanítást, és tanulást segítik.
2020-ban másodszor vett részt iskolánk a Felelős Iskola
Díj pályázaton, mely jó lehetőséget kínált arra, hogy tanulóink megismerkedjenek fogyatékkal élő fiatalokkal, akik
a projekt keretében látogattak el az intézményekbe. Tartot-

tunk rendhagyó osztályfőnöki órát tapasztalati szakértőkkel, voltak sportfoglalkozások, és eljött hozzánk a Zöldeb
– Kutyás Érdekvédelmi Egyesület is. Köszönjük Dobos Éva
néni munkáját, aki a pályázaton való részvételünket mindvégig szervezte, irányította.
Szállási Zsuzsanna – intézményvezető

A Vizafogó Általános Iskola elnyerte
az Arany Minősítésű Tehetséggondozó
Központ címet,
mellyel az intézményünkben folyó tehetséggondozó munkát ismerték el az alapján, hogy tanáraink hány tanulónk előmenetelét segítik
a Tudásbajnokság országos tanulmányi versenyén.
Az elismerő oklevél mellé egy 30 000 Ft értékű könyvvásárlási
kedvezményre jogosító kupont is kaptunk, melyet a könyvtári állomány bővítésére fogjuk felhasználni.
Szállási Zsuzsanna – intézményvezető
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Rendkívüli tanévnyitó
a Vizafogó Általános Iskolában
Megrendeztük az 2020-2021-es tanévnyitó ünnepségünket, idén azonban a koronavírus miatt csupán az elsős, és
az ötödik évfolyamos diákjaink vettek részt az ünnepségen.
A kis elsősöket is csak egy szülő kísérhette a tornaterembe.
Szállási Zsuzsanna intézményvezető asszony most is meg-

Moderntánc
és kézmves tábor
Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Az idei tábort már nagyon várták a gyerekek, három és
fél hónap kényszerszünet után nagy lendülettel kezdték el
a munkát. A foglalkozások reggel nyolc órától délután négy
óráig tartottak. A téma, amit feldolgoztak táncban és képzőművészetben is a Dzsungel volt.
A tánctréning és a koreográfia is az afro technikára épült.
Kézműves foglalkozáson szintén a dzsungel, az állatok,
növények, a természeti népek művészete jelent meg kisplasztikák és festmények készítésében. A vírushelyzet miatt
az elkészült koreográfiát és képeket felvételről nézhették
meg a szülők.
Bacsó Tiborné

tartotta tanévnyitó beszédét, de ezúttal nem virággal, csak
kedves szavakkal köszöntötte az új kollégákat. Szép szavalatok is elhangzottak, köszönjük a 4.b osztálynak a színvonalas műsort! Az első osztályosok immár hagyományosan
buborékfújót kaptak ajándékba, amit ki is próbálhattak.
A nehézségek ellenére kívánunk minden tanulónknak és tanárunknak sikeres tanévet!
Szállási Zsuzsanna – intézményvezető

Néptánctábor
A Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola néptáncos növendékeinek szervezett
néptánctábor idén Balatonakalin került megrendezésre.
A táborban 31 növendék vett részt. Korban igen nagy volt
a szórás. A legkisebbek a 4. osztályt, a legnagyobbak pedig már a 8. osztályt kezdik idén. Az első három nap időjárása nem kedvezett annyira a fürdőzésnek, annál inkább
a táncpróbáknak. Ennek köszönhetően délelőtt és délután
is tartottunk próbákat, ahol Felcsík táncait próbáltuk meg
elsajátítani. Csütörtök délelőtt volt az utolsó próba, ahol
egy koreográfiát is elkészítettünk. (Ez később bemutatásra
is került a szállásadóinknak.) Viszont a délutánt és a pénteki napot csak a fürdésnek szenteltük. A Balaton pedig
megunhatatlan!
Bacsó Tiborné
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Benedekes diákok a soltvadkerti táborban
Sok-sok kétség és bizonytalanság után nagy örömünkre
idén is megvalósulhatott a Zuglói Benedek Óvoda, Általános Iskola, EGYMI diákjainak soltvadkerti nyári táborozása.
A gyerekek, a szülők és mi, pedagógusok is ugrásra készen
vártuk a jó híreket. Így történt, hogy három hét leforgása
alatt minden szervezési feladattal sikeresen megbirkóztunk
és a szokásos létszámmal indultunk útnak.
Iskolánk tanulói idén is az első turnusban – 2020.06.28
– 2020.07.05. között – táboroztak Soltvadkerten. A Zuglói
Önkormányzat változatlanul 80%-os kedvezményt biztosít
a teljes tábori díjból nebulóink számára, ami hatalmas segítség a szülőknek. Tanulóink minden évben izgatottan várják
az indulást, a sok fürdést és a tábori élményeket, ez idén,
a szokatlanul csendes tanév után még inkább így volt.
A tavalyihoz hasonlóan a 2. számú, kőházas, külön mosdóhelyiséggel rendelkező altáborban kaptunk elhelyezést,
a gyerekek (és felnőttek) nagy örömére. A tábor alapvetően
is rendezett, kellemes, a kikapcsolódást igazán szolgáló környezet a hatalmas, szép rendben tartott, parkosított tábori
udvarral, sportpályával, pingpongasztalokkal, de 2. altábor
elhelyezkedése, elrendezése még kényelmesebbé és célszerűebbé tette napjainkat. A gyerekek hatalmas ovációval,
felszabadultan vették birtokukba a házakat, szobákat, sőt az
egész tábort, hiszen csak a mi csapatunk volt az első turnusban (sajnos sok iskola visszamondta a részvételt). A kisebb
forgatagon és lármán kívül azonban szinte minden ugyanolyan volt, mint szokott: vidám együttlét, sok-sok fürdés, játék, sportolás, nevetés, élmény.
Az időjárással idén is szerencsénk volt: az első zavartalan
nyári hét, remek strandidő, sőt kánikula volt. Minden nap
tudtunk strandolni, ami a gyerekek számára a legörömte-

libb, legjobban várt élmény. Nagyon jó látni, mennyire élvezik a vizet, milyen jól érzik magukat, milyen örömöt jelent
számukra ez a lehetőség. Csúszdás vízibiciklizés és közös
palacsintázások is színesítették a vízparti örömöket.
Délelőtt és esténként sportversenyen vettünk részt, hatalmas lelkesedéssel szurkolva mindkét kosárlabda-, pokróclabda-, foci- és partizáncsapatnak, hiszen idén rendhagyó
módon mindkét csapat tagjai Benedekes diákok voltak. Lövészetben és pingpongban is megmérethettük magunkat.
Minden hagyományos tábori és saját program gördülékenyen, rugalmasan és pompás hangulatban folyt le:
filmvetítések, vetélkedők, diszkó, tábortűz, tó körüli portya, kerékpározás, lovaskocsikázás majd fagylaltozás a híres soltvadkerti cukrászdában, éjszakai csillagmegfigyelés
vagy éppen zápor utáni szivárványcsodálás, csillámtetoválás – mind vidáman, oldottan, mégis fegyelmezetten zajlott. Aranyos, segítőkész, egymásra odafigyelő, megbízható
tábori közösség alakult ki tanítványainkból, családias, meghitt légkörben. Egyetlen konfliktus nélkül zártuk a hetet.
Szűcs József (Hozé bá) táborvezetővel továbbra is kifejezetten jó, kölcsönös együttműködésen alapuló a kapcsolatunk. Munkáját két középiskolás táborépítő segítette, mindkét fiú segítőkész, kedves és türelmes volt tanulóinkkal.
Nagyon jó érzés volt, hogy értékrendileg ennyire nagyszerű
csapat támogatta munkánkat, táborozásunkat.
Nem meglepő, hogy ilyen kedvező körülmények között
nagyszerű hetet töltöttünk Soltvadkerten. Úgy gondolom,
hogy mind a gyerekek, mind a táboroztató pedagógusok
derűs emlékekkel gazdagodtak idén is.
Katona Erika
altáborvezető
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Karantén kiállítás a Zuglói Munkácsyban
Az elmúlt, karanténban eltöltött félév művészeti iskolánk
számára is kihívást jelentett. Művésztanáraink minden kreativitásukat bevetették, de a sikeres otthoni alkotáshoz a diákok és szülők türelme is nélkülözhetetlen volt. A viszontagságos időszak ellenére az alkotói kedv nem lankadt, hiszen
szebbnél szebb alkotásokat kaptunk tanítványainktól e-mailen keresztül. Az otthon készült alkotásokból, amelyekben
vizsgamunkák is találhatóak, iskolánkban kiállítás tekinthető meg november 18-ig.
Becski Leonóra – művészeti igazgatóhelyettes

Művészeti táborok
a Zuglói Munkácsy szervezésében
Iskolánk, a Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hagyományához híven idén
nyáron két művészeti tábort is szervezett diákjai számára.
Júliusban a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) által működtetett zsennyei Bezerédi-kastélyban hat napot töltöttek el felső tagozatos diákjaink.
A csodálatos környezet és a jó társaság feledtette velünk az
elmúlt hónapokat. Az alkotás mellett jókat beszélgettünk
és önfeledten játszottunk is. A plein air képek festése mellett ismét készíthettek a gyerekek festett selyemkendőket
és párnákat, kövekből állatokat faragtak, megismerkedtek a tusfestés, valamint az animációkészítés rejtelmeivel.
Zsennyén most is kedves fogadtatásban részesültünk, a finom vacsorát idén is minden nap fagyival koronáztuk meg.
Az utolsó estén tábortűz mellett búcsúztunk el egymástól,
és már a jövő évi művészeti tábort tervezzük.

Augusztus elején Kutyák és cicák címmel második napközis művészeti táborunkat rendeztük meg 17 alsó tagozatos, művészetis kisdiák számára. A hetet színes cica és kutya illusztrációkkal, valamint kerámia szobrok formázásával
kezdték, de festettek pólót és puzzle-t, készítettek cica-tálkákat. Az alkotás mellett egy nap ellátogattunk a zuglói Japánkertbe, ahol a gyönyörű környezetben természet után
alkottak a gyerekek. A hosszú karanténban eltöltött idő
után mindenki nagyon örült a másik társaságának, ezért sok
időt szántunk az önfeledt játékra, a beszélgetésekre. A gyerekek vidáman és boldogan vettek részt mindenben, és már
várják a jövő évi táborozást.
A táborban elkészült kiemelkedő alkotásokból iskolánkban kiállítást rendeztünk, amely november 18-ig tekinthető
meg iskolánk tanulói számára.
Becski Leonóra
művészeti igazgatóhelyettes
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Ökotábor
2020.07.26-30. között idén ismételten 5 napot töltöttek
a Munkácsy iskola diákjai a Szigetközben. A dunaszigeti táborban idén 34 gyerekkel és 3 pedagógussal táboroztunk.
Ezen a nyáron is kegyes volt hozzánk az időjárás, csapadék-

mentes, napsütéses, igazi evezős és strandidőnk volt. Az első
napot Mosonmagyaróváron töltöttük városi élményevezéssel és várlátogatással, majd délután elfoglaltuk a tábort, és
sátort vertünk. A második és a negyedik napon egésznapos
evezős túrán voltunk a Duna csendes ágaiban. A pihenőnapon egy öko háztartástan foglalkozáson vettünk részt, ahol
szappant, gyógynövényes illóolajokat készítettünk, majd a délutáni strandolás után vacsorára
langallót sütöttünk. Idén is remek hangulatban telt az együtt
töltött idő. Jövőre is várjuk a felsős gyerekeket az Ökotáborban.
Mohos Éva
táborvezető

”Szívvel-lélekkel a szép beszédért” díj átadója
„Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem,
amikor szeretni tudtam…”
Weöres Sándor

A 2020-as év intézményi díjazottjai

Ezzel a Weöres Sándor-verssel és egy szép oklevéllel köszöntötte logopédiai munkacsoportunk a XVIII. kerületi logopédusok munkáját támogató intézményeket és magánszemélyeket.
2020.09.16-án, az egészségügyi előírások betartásával,
a díjazottakat egyesével invitálva, az átadásokat egyénileg
ütemezett módon lebonyolítva sor került a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézményének
logopédiai munkacsoportja által alapított „Szívvel-lélekkel
a szép beszédért” díjak átadására. A munkacsoport második alkalommal osztja ki ezt az elismerést, ezzel is megköszönve a XVIII. kerületben dolgozó pedagógusok logopédiai munkát segítő tevékenységét.

Budapest Főváros 18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci
Kerekerdő Tagóvodája, ahol sok szakmai eszközzel felszerelt,
tágas logopédiai szobában dolgozhat a logopédus. Sokrétű
szakmai együttműködés valósult meg az elmúlt évek során
a Szakszolgálat és az Óvoda között. „Az intézményben dolgozók személyes hozzáállása kellemes hangulatú légkört terem,
jó itt logopédusnak lenni.” (Szakács-Antós Kata logopédus)
A díjat Mészárosné Tömösközy Judit tagóvoda-vezető vette át.

A díj alapításakor az intézményi díj odaítélésének meghatározó szempontja volt a következő kritérium:
Annak a XVIII. kerületi óvodának, iskolának, intézménynek adható, aki különösen sokat tett a beszédjavítás tárgyi feltételeinek javítása terén, különös tekintettel a megfelelő logopédiai
szoba kialakítására.
Az egyéni díjazásnál a fő szempont a következő kritérium:
Annak a XVIII. kerületi pedagógusnak, pedagógiai munkát
segítő szakembernek adható, aki szakmai munkájával nagy
mértékben segítette az adott intézmény beszédterápiára járó
gyermekeinek/tanulóinak logopédiai ellátását.

Budapest Főváros 18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei
Napvirág Tagóvodája, ahol szintén megfelelő logopédiai
szoba kialakítására került sor, valamint több kreatív eszköz
beszerzése is megvalósult. Nagyfokú empátiával segíti a teljes munkatársi közösség a logopédus munkáját. A díjat Perge Zsoltné tagóvoda-vezető vette át.
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Egyéni díjazottak

Mészáros Ágnes óvodapedagógus, Budapest Főváros
18 Egyesített Óvoda Mocorgó Tagóvoda
Ágnes sok beszédfejlesztő játékot megoszt a logopédussal, illetve a logopédiai foglalkozáson tanultak megerősítésében mindig aktívan együttműködik.

Czétényi Dóra óvodapedagógus, Budapest Főváros 18
Egyesített Óvoda Zöld Liget Tagóvoda
Dóra szívügyének tekinti a csoportjába járó gyermekek
nyelvi- és beszédfejlődését. A szülőket ösztönzi a feladatok
rendszeres gyakorlására.

Tomaidisz Sofia, a Magyar Vöröskereszt munkatársa, aki
a XVIII. kerület szervezőjeként több éven keresztül tematikusan összeállított játékok, könyvek adományázásával segítette a logopédiai munkacsoportot. A játékok a beszédindító
foglalkozásokat tették színessé. Versmondó-gálaversenyeinek leghűségesebb támogatója.

Kucsák László, aki legalább 2013 óta rendszeres támogatója a logopédiai csoportnak. Több logopédiai konferenciánk
védnöke volt, a Vassné dr. Kovács Emőke díj alapításának
támogatója. A 2020-as évben tartott „Jótékonysági estje”
bevételének felajánlásával eszközfejlesztésre adott lehetőséget a logopédiai munkacsoportnak.

A díjat a XVIII. kerületi logopédiai munkacsoport tagjai biztosítják minden évben.
A rendezvényt Ravaszné Bencze Veronika logopédus örökítette meg fotói segítségével.
Minden XVIII. kerületi óvodának, iskolának, pedagógusnak szeretnénk egyszer ezt a díjat
átadni a jövőben, aki a szívügyének tekinti a szép beszédet!
Szívből gratulálok a Díjazottaknak a teljes logopédiai munkacsoport nevében,
jó egészséget, sikeres munkát kívánok a továbbiakban is!
Karayné Pavalacs Zsuzsa
logopédus, tagintézményigazgató-helyettes
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