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Tisztelt Szülők! 

 

2011. szeptemberétől a Szülők Híradóját csak elektronikus formában terjesztjük. Kérjük szíves megértésüket. 
 

A nyári ügyelet időpontjai: Tankönyvárusítás: 

Június 29. szerda 9-13 óra augusztus 29. 8-12 és 13-17 óráig 

Július 13. szerda 9-13 óra augusztus 30. 8-12 és 13-17 óráig 

Július 27. szerda 9-13 óra augusztus 31. 8-12 és 13-17 óráig 

Augusztus 10. szerda 9-13 óra 

Augusztus 24. szerda 9-13 óra Ebédbefizetés: szeptemberre: aug. 24. 9-13 óráig  22 napra 

 

Az iskolában folyó nyári felújítási munkálatok miatt az ügyeleti napokon kívül az iskola zárva tart. 
Köszönjük megértésüket. 

 

Tanévnyitó ünnepély és első tanítási nap szeptember 1. csütörtök  8 órakor 
 

Kellemes nyarat, jó pihenést! 
 

 
Anyák napi műsor az I. kerületi Művelődési Otthonban 

 
Május 3-án megható műsort adott elő tizennégy 5.b osztályos tanuló. Mozgássérült emberek előtt szerepeltek a gyerekek, kik-
nek hétköznapjaiba megpróbáltak egy kis örömet varázsolni. 
Remélem, hogy sikerrel jártunk! 

Szabóné Mózs Tünde 
tanulószoba-vezető 

 
Az osztálykirándulás 

 
A 3.a egy májusi pénteken (péntek 13. – nagyon szerencsétlen nap) Pilisborosjenőre vándorolt, hogy lássák az „egri várat”. 
8:30-kor már a sztrádát hasítottuk. Kb. 9:00 órára megérkeztünk, 10 perc gyaloglás után már a Teve-sziklánál voltunk. 1 óra 
múlva indultunk tovább. (nehogy azt higgyétek, hogy csak ennyit írok, de majd visszafelé részletesebb leszek).  
Megérkeztünk! – kiáltottuk egyszerre. A várnál osztályháborút játszottunk. Mindenhova felmásztunk, titkos ösvényeket fedez-
tünk fel. Ettünk, ittunk. Négy óra múlva visszaindultunk a Teve-sziklához pihenni. Mászkáltunk a szirten, de már várt minket a 
busz. Furcsa dolgok vannak egy buszban! Például: fejedre folyatós kávéfőző, borospohár, cukor, víz…Nagyon jó volt a kirándu-
lás, de hazaértünk. 

Wéber Áron 3.a 
 
 

Erdei iskola - 5.b és 6.b 
 
Erdei iskolában idén Szilvásváradon voltunk az 5.b-sekkel együtt, 
Zsuzsa néni, Judit néni és Vili bá társaságában. Ezen a szép kör-
nyéken, a Bükk erdeiben nagyon jól telt el ez a hét. Kirándultunk, 
voltunk az egri várban, múzeumban, strandon, megismertük a táj 
kulturális és természeti értékeit, valamint az együtt töltött időt is 
élveztük. Azt hiszem, az egész osztály nevében mondhatjuk: kö-
szönjük a támogatást, és a tanárainknak, hogy elvittek. Mint tudjá-
tok, jövőre nem tölthetjük együtt ezt az időt, mivel osztályunk feloszlik. 

Köszönjük a lehetőséget! 

Bredár Bora 

6.b osztály 

 

1872 - 2011 



Erdei iskola – 6.a 
 

Idén a Zempléni-hegységben jártunk. Néhány vélemény az ott töltött öt napról: 
„Jó volt az erdei suli. A legjobb hangulat a vonatúton és a DISCO-ban volt. Látszódott, 
hogy mennyire összetart az osztályunk. Szerintünk mindenki maradt volna még. Ez volt 
az utolsó és legjobb erdei iskolánk.” 

Molnár Zsófia 6.a 
„Az különösen tetszett nekünk, amikor a mondákat kellett előadni. Azt is nagyon élvez-
tük, amikor a Ki mit tud-ra készültünk. Boldogkő vára is érdekes látnivaló volt.” 

GZWT csapat 
 

 
Erdei iskola – 5.a 

 
Óbányán voltunk erdei iskolában. A hely csodála-
tos és varázslatos, mindenkinek látnia kell a 
Ferde-vízesést és a Csepegő sziklákat!  
A gyerekek nagyon helyesek és okosak voltak, 
nagyon büszkék voltunk rájuk a Duna-Dráva 
Nemzeti Park programvezetői előtt. A gyerekekkel közösen gondoskod-

tunk magunkról, együtt készítettük a reggelinket, vacsoránkat és természetesen a mosogatás 
is közös feladat volt. A minden esti közös játék nagyszerű zárása volt a fárasztó napoknak.  
A fotókat Nagy Borbála és Károlyi Attila készítette.                 Kálmán Enikő 
 

1. b és az iskolán kívüli programok 
 

Már az első héten útra keltünk, és bejártuk a budavári labirintus titokzatos folyosóit.  
A mesepostán játékok során ismerkedtünk meg a postai dolgozók munkájával. 
A Mezőgazdasági Múzeumban megfejtettük az erdő és a sivatag titkait.  
Az Ability Parkban szórakoztató és játékos formában tapasztaltuk meg a látás-, hallás-, mozgássérült, autista és értelmi fogya-
tékos emberek élethelyzeteit. Ez nagyban hozzájárult gyermekeink toleranciára való neveléséhez. 
Múzeumi óráinkon a lovagkorról és Mátyás királyról tanultunk igen sokat. 
Természetesen a szórakozás sem maradt ki. Mozilátogatásunk alkalmával megnéztük a piknikkosarakat rabló Maci Laci ka-
landjait 3D-ben. A Hajógyári-sziget csúszdái sem maradtak parlagon. Ide többször visszatértünk. 
Most pedig nagy izgalommal készülünk az évet lezáró strandbulinkra. Reméljük, az idő is kegyes lesz hozzánk! 

1.b és Anikó néni 
 

DÖK  DÖK  DÖK  DÖK  DÖK  DÖK  DÖK 
 

A tanév osztályok közötti versenyét a 6.c osztály nyerte. Már másodszorra szerezték meg a kitüntető címet és a vele járó 
szabadnapot, melyet június 6-án mozizással és pizzázással töltöttek el az iskola alapítványának támogatásával.  
A második helyen a 6.a osztály végzett, 1 ponttal lemaradva, a harmadik pedig a félévkor még vezető 5.a lett. Gratulálunk min-
den osztálynak az éves munkájához. A verseny részletes eredményét iskolánk honlapján megtalálhatják. 
 
A 6. c osztály tanulóit kérdeztük arról, hogy mi volt a kedvenc élményük az újabb sikeres tanévben. 
„A Rám-szakadéknál tett kirándulás, mert veszélyes volt egy kicsit, de mindenki segített mindenkinek, és ettől jó élménnyé vált. 
Jó volt a túrához kapcsolódó 
többi feladat is.” 
 
„A számháború, mert ugyan 
meleg volt és a kicsikkel vol-
tunk, de megoldottuk, és a 
végén ugyan mindenki kiesett, 
de szuper volt az egész nap.” 
 
 Süvöltős Adrienn, 6.c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comenius 
 

 Kapitán Marcell 6.c 
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A második félév gazdag volt „comeniusos” eseményekben, hiszen a két utazás mellett elkészült az iskola filmje is, amit a hat 
partnerország filmjével együtt Bredár Zsolt (Bredár Bora (6.b) édesapja) öntött végleges formába. Az alkotás nemzetközi premi-
erje a svédországi találkozón zajlott. Az itthoni bemutatót június 10-én tartottuk meg iskolánkban, meghívott vendégeink köré-
ben. Ekkor adtuk át az iskolát képviselő diákok okleveleit, köszöntük meg a munkáját nem csak a szerkesztőnek, de a film ope-
ratőrének, Árvai Alexnak (8.b) valamint a vágónak, Jerzsa Cintiának(7.b). Megköszöntük még a honlap és a grafika szerkesztő-
inek, Kőrös Leventének (6.c) és Zalka Lucának (7.a) is a munkáját.  
Ugyan a 2 éves projekt most hivatalosan is lezárult, de a kapcsolatok tovább élnek, és már most tervezzük a jövő évi lehetősé-
geket.  
A program megvalósításáról találnak még fotókat az iskola honlapján, ahol egyéb információk mellett a film is megtekinthető. A 
Comenius-falon is látható néhány kép, mely az eltelt két évet mutatja be röviden.  
 
 
Az angliai találkozón a gyerekek részéről Lakatos Magdolna, Molnár Nóra, 
Rónai Bálint és Török Gáspár képviselte iskolánkat, a tanárokat pedig Hegyi 
Gáborné, Schriffert Márta és Földes Annamária. Partneriskolánk a London-
hoz közeli Leghton Buzzard egyik iskolája, a Gilbert Inglefield Middle School. 
Fantasztikus napokat töltöttünk el élvezve a vendéglátók szeretetét, odafi-
gyelését és a szuper programokat. Volt sárkányeregetés, angol táncház, 
rengeteg kirándulás. A résztvevők közül Rónai Bálintot London szépsége 
fogta meg, míg Török Gazsi a Royal Air Force Múzeumban érezte a legjob-
ban magát.  
Ancsa néninek az volt a kedvence, hogy a négy gyerkőc az első pillanattól 
fogva teljesen természetesen beszélt angolul, és mindent megtettek azért, 
hogy megértessék magukat és, hogy ők is megértsék a másik hat ország 
tanulóit, tanárait.  
 

Az utolsó találkozóra pedig a Stockholmhoz közeli Upplands Väsby-ben került 
sor, ahova Bredár Bora, Herrmann Blanka és Jerzsa Cintia mellett Szakács 
Ágnes, Rainer Máté és Földes Annamária utaztak. Az érkezéskor nagyon zord 
havazást a találkozó végére közel 20 fokos meleg váltotta fel szerencsére. Na-
gyon büszkék voltunk, hogy a filmünk és a nagy film is hatalmas sikert aratott.  
A látogatásról Máté Bácsi így nyilatkozott:  
„ Letisztult, funkcionális, jól szerkesztett, átlátható. – Ezek jutottak eszembe, 
amikor megtudtam, hogy hova is megyek. Amire kíváncsi voltam, az az emberek 
mentalitása. Kellemesen csalódtam, mert sok rendkívül nyitott „északival” sike-
rült megismerkednem, és nem hiányzott a nálunk már lassan természetessé 
váló rohanás. Nyugalom és természet közeliség… Talán élnék is ott, ha nem 
lenne olyan hosszú a tél.” 

A találkozón kicseréltük a puzzle elemeit is, melyet hamarosan mindenki megtekinthet, amint a hiányzó részek megérkeznek 
iskolánkba. A Runby skola is izgalmas és érdekes programokkal tette felejthetetlenné a náluk töltött néhány napot.  
 
 

Németül tanulunk 
Kedves Olvasók! 
 
Nem is tudjátok elképzelni, milyen mozgalmas második félévet zártunk! 
Felsőtagozatos életünk azzal indult, hogy önállóan, szülői felügyelet nélkül külföldre utazhattunk. Na nem olyan messzire, csak 
a szomszédos Ausztriába. Ott van ugyanis Anger, ahol testvériskolánk található. 
Azért, hogy biztosan tudják fogadóink, kik vagyunk, mikor megérkezünk, e-mailben fényképes ismertetőt küldtünk magunkról. 
Sokat készültünk az utazásra, hogy magabiztosan megszólalhassunk németül. Ez persze élesben nem sikerült annyira, mint 
ahogy terveztük, de azért éhen nem haltunk.  
Délelőtt iskolába jártunk, és a zenetanárt azonnal haza akartuk hozni. A tanítási órák náluk 50 percesek, a szünet pedig csak 5 
perc – ezt nem importálnánk! Sok osztállyal ismerkedtünk meg az órák alatt, és pár magyar szót is emlékbe hagytunk nekik. 
Délutánonként különféle programokat szerveztek nekünk. A legemlékezetesebb a falmászás volt: 12 méter magasra másztunk. 

Kedves Szülők! Ne borzongjanak, be voltunk biztosítva!  
Szuper volt Steiermark, már azt is tudjuk, hogy Graz a fővárosa, ami 
gyönyörű hely. 
Áprilisi látogatásunkat viszonozva, meghívtuk őket Budapestre, az 
iskolánkba is. Júniusban igazán sok mindent megmutattunk nekik, 
amire a 6. osztályosokkal együtt nagyon sokat készültünk a német 
órákon és azon kívül is. 
Sokat áztunk el közösen a Várban, a Margitszigeten, a Gellérthegyen, 
de nagyon tetszett nekik minden. 
Ha ők is olyan jól érezték magukat itt, mint mi náluk, akkor jó vendéglá-
tók voltunk mi is. 

Az 5.a osztály németesei 
 
Köszönöm szépen a sok szülői segítséget, támogatást és a felénk 
irányuló figyelmet, szeretetet!    

Oskó Judit 
Sporthírek 
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Az ország legjobb nyolc csapata közé jutottak a Batthyány kosarasai! Ebben a korcsoportban 132 csapat küzdött meg a 
megyei és budapesti tornákon a továbbjutásért. (A városi bajnokságokról nincs adatunk.) 
A Miskolcon megrendezett országos elődöntőben először a házigazda Fényi Gyula Jezsuita Általános Iskola és Gimnázium 
csapatát fosztottuk meg a döntős reményektől, majd a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola kosarasait is sikerült elbúcsúz-
tatnunk, még a rendes játékidő letelte előtt. A csapattagok: Szöllősi Mihály csk., Lewis Chester, Szőke Zoltán, Málnai Máté, 
Páncsics Deján, Pecze Ádám, László Boldizsár, László Gáspár, Révész Jónás, Wermeser Zsombor, Török Gáspár, Kiss Ri-
chárd. Országos döntő Debrecenben, június 2-5. között. 
 
 
 
 
 
Fiatalabbik kosárcsapatunk ezüstérmet szerzett Kaposváron 
a III. korcsoport országos elődöntőjén. Az első meccsen a Pécs 
csapatát vertük, helyenként szép játékkal és gyenge védekezés-
sel. A döntőben aztán nagyon szoros mérkőzésen, 44:44-es 
rendes játékidei eredménnyel fordultunk a hosszabbításra. Ek-
korra a fáradtság erőt vett a fiainkon, és a hazai csapat finom 
játékvezetői támogatása ellen már nem tudtak győzedelmesked-
ni.   
 
 
 
 
Újabb országos bajnoki eredmények (időrendben):  
- Lewis Chester a Vasas csapatában a 2011-es év serdülő bajnoka kosárlabda sportágban 
- Szenes Szabolcs a Hegyvidék SE versenyzője a 12-14 éves korosztály országos bajnoka shito-riu karate sportágban 
- Szöllősi Mihály a Vasas csapatában a 2011-es év kadett országos bajnoka kosárlabda sportágban 
- Török Gáspár a Vasas csapatában a 2011-es év gyermek bajnoki ezüstérmese kosárlabda sportágban 
Röplabda: IV. korcsoportosaink ügyes játékkal mutatkoztak be a Toldy Gimnázium csarnokában rendezett kerületi bajnoksá-
gon. A lányok a házigazda és a Szilágyi Gimnázium válogatott játékosokat is felvonultató röplabdásaival küzdöttek, és bronz-
érmet szereztek. A fiúknál sérülések és egyéb indokolt hiányzások miatt sajnos nem sikerült a legerősebb csapattal kiállnunk, 
és még így is hajszál választott el minket a bajnoki címtől, végült az ezüsttel kellett beérnünk.  
 

 
 
 
Kispályás labdarúgásban őszi-tavaszi fordulós rendszerben szerveződik a 
bajnokság. A kisebbeknél az I. korcsoport bronzérmes, a II. korcsoport kerületi 
bajnok. 
A nagyobbaknál a III. korcsoport érdemelte ki a bronzérmet, míg a IV. korcso-
port VERETLENÜL lett a Várkerület bajnoka (képünkön). 
 
 
 
 
 
 

 
SPORTTÁBOR 

 
 
Ötödik alkalommal szervezünk sporttábort az iskola diákjai számára. A Holt-Körös partján fekvő 
kemping kiváló otthont nyújt mindenféle vízi és szárazföldi sportág számára. 
Ebben az évben 50 kis és nagydiák utazik majd a tábor különjáratú buszával Gyomaendrődre és 
tölt el hat felejthetetlen napot a Körös-Maros Nemzeti Parkban. 
 
 

 


