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ELÔSZÓ
Igazgatói dicsérettel
Bajnokok. Aranyérmesek. Gárdonyisok.
Kósa Annabella, Kreiter Lilla, Mészáros Márta.
Három kislány – országos bajnokok, akik 2015-ben csapatban, korosztályukban
sakkban országos bajnokok lettek.
Emellett kiváló tanulók, szorgalmasak, tehetségesek, jól neveltek és ízig-vérig
gyerekek.
A családjaik példamutatók, szeretik egymást, a gyerekeket.
Az iskolával, a pedagógusokkal remek az együttmûködés, szinte csak ilyen családi
közösségeket kívánunk minden iskolának.
És még valami nagyon fontos. Ezek a mi kis aranyérmes bajnokaink és szüleik
szerények, finomak, jó stílusúak.
Senki nem nagyképû, követelôzô, hiú.
Szülôk és gyerekek egyaránt példaképeink lehetnek.
Ezért a köszönet, a gratuláció, a különleges igazgatói dicséret az évkönyv elôszavában.
Egyben óhatatlan, hogy eszünkbe ne jusson egy másik egykori kiváló diákunk, a
száz esztendeje született Szeleczky Zita színésznô.
Hallatlan tehetsége, sikere filmen és színpadon nagyon gyorsan a legnagyobbak
közé emelte.
Mikor több évtizedes kényszerû távollét után hazaérkezett Budapestre, többek
között így emlékezett vissza iskolájára: Minden ott kezdôdött. A Fehérvári úti (ma:
Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 27.) elemi iskolában.
Ott tanítottak meg írni, olvasni, számolni, tanulni.
Onnan indult az életem.
Azóta is gyerekek ezreinek az élete indult innen, a Gárdonyi Géza Általános
Iskolából.
Szívbôl kívánom, legyenek nagyon boldogok, sikeresek. Legyen annyi pénzük,
amennyire szükségük van, hogy még jók maradjanak.
Legyenek szerények, szelídek. És ami talán a legfontosabb: érdek és feltétel nélkül
tudjanak szeretni.
… És ne feledjék: a családi otthonon kívül minden innen indult a bejárat kopott
márványlépcsôit átlépve.
Budapest, 2015. május 9.
Tisztelettel és szeretettel:

Homolay Károly
igazgató
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Újbuda velünk épül!

Az építô polgármester
Újbuda polgármestereként
nagy örömmel tölt el, hogy egy
olyan színes és sokoldalú kerület
vezetésére kaphattam immáron
másodízben felhatalmazást, mint
Budapest XI. kerülete. Budapest
olyan szeglete ez a Duna jobb
partján, ahol jól megfér egymás
mellett a hagyomány és a modernitás, a kulturális és a sportélet, az
elmúlt évszádok értékei és a ma
kihívásai egyaránt.
Ennek a sokszínûségnek egyik
fontos építôköve a kerület szíve,
Szentimreváros és benne az 1870
óta mûködô Gárdonyi Géza Általános Iskola. Az iskola, melynek évkönyvét most kezükben tartják, az elmúlt
145 év során az alapfokú oktatás olyan fellegvárává nôtte ki magát, amely
a tudás mellett mûveltséget, kultúrát és tartást adott az ide járó gyermekek
ezreinek. Az itt katedrára lépô pedagógusok, a mögöttünk álló mintegy
másfél évszázad során a szeretet, a tudás, a rend és a türelem mércéje
szerint nevelték, és nevelik ma is az itt tanuló diákokat, akik közül olyan,
sokszor világhírû emberek kerültek ki, mint Wigner Jenô fizikus, Szeleczky
Zita színésznô, Nemeskürty István író. A Gárdonyi nemcsak Újbuda, de
Budapest egyik legszínvonalasabb általános iskolája is, ahol olyan alapot
kapnak a gyermekek, amely miatt biztos lábakon állhatnak, nemcsak
szellemi, de erkölcsi szempontból egyaránt. Ezt bizonyítja az a rengeteg
elnyert érem és oklevél, amelyet az iskola növendékei az elmúlt évtizedek
folyamán kitartó munkával és lelkesedéssel megszereztek. Az itt tanító
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pedagógusok valóban hivatásukként tekintenek feladataikra, mely nem
merül ki a tananyag egyszerû továbbadásában, annál sokkal több: a
katedrán állva kíváncsivá, gondolkodóvá és érzôvé teszik diákjaikat.
Ahogyan kerületünk jelmondata is szól: Újbuda velünk épül! Közös
sikereinkbôl és kudarcainkból, gondolatainkból és tetteinkbôl, belôlünk,
újbudaiakból táplálkozik ez a fejlôdés. Így sikerült újjávarázsolnunk köztereinket és parkjainkat, hogy kellemes, rendezett környezetben tölthessük el szabadidônket, mindennapjainkat. Így újultak meg játszótereink,
ahol a szülôk biztonságban tudhatják gyermekeiket, akik eközben
önfeledten és boldogan élhetik meg gyermekéveik legszebb pillanatait.
És így újítottuk fel óvoda- és iskolaépületeinket, megteremtve egy rendezett és minden szükségletet kielégítô, barátságos környezetet, hogy
gyermekeink a lehetô legbiztosabb és legsokoldalúbb tudás birtokában
kerülhessenek ki a nagybetûs életbe. Tettük ezt a Gárdonyi Géza Általános
Iskolában is, ahol az elmúlt tanévtôl kezdve egy megújult, modern tornapálya várja a növendékeket, hogy ne csak szellemileg, de fizikailag is
egészséges, fejlett fiatalok váljanak belôlük.
Polgármesterként egy élhetô és szép kerületnek szeretném tudni
Újbudát, ahol a családok igazi otthonra lelhetnek. Ahol igényes és szép
környezet, színvonalas egészségügyi ellátás, sokoldalú óvodai és iskolai
oktatás, pezsgô szellemi és kulturális élet, sportolási és szabadidôs lehetôségek tárháza található, egy kiegyensúlyozott és teljes élet lehetôségeit
megteremtve.
Engedjék meg, hogy végezetül magam és Újbuda Önkormányzata
nevében gratuláljak a Gárdonyi Géza Általános Iskola eddig eltelt 145
évéhez, hogy megköszönjem az iskola vezetésének és pedagógusainak
áldozatos munkáját, a gyerekek szorgalmát és a szülôk áldozatkész szeretetét, mellyel támogatják ôket életük folyamán. Munkájukhoz további sok
sikert kívánok.
Budapest, 2015. május 15.
Dr. Hoffmann Tamás
Újbuda polgármestere
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ORSZÁGOS SIKER!
Az Emberi Erôforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal hivatalos
tájékoztatója a 2014. évi országos kompetenciamérésrôl:
Átlageredmények:

Matematika
Szövegértés

6. oszt.
8. oszt.
6. oszt.
8. oszt.

Országos
átlag

Budapesti
átlag

1491
1617
1481
1557

1535
1649
1537
1596

Budapesti
nagy általános
iskolák átlaga
1542
1663
1546
1609

Gárdonyi
1617
1761
1643
1740

„A budapesti összehasonlítás alapján az állapítható meg, hogy nincs
olyan intézmény, amely jobb eredményt ért volna el, mint a Gárdonyi.”
Kern Zoltán
közoktatási szakértô
Budapest, 2015. márjus 13.

Saxné Tóth Gabriella
igazgatóhelyettes

Homolay Károly
igazgató

Továbbtanulási mutató
A 8. évfolyam létszáma:
Gimnáziumba felvettek száma:
Szakközépiskolába felvettek száma:
Tanulói jogviszonya szünetel:
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36 fô
26 fô
7 fô
3 fô

Gárdonyi Musical Stúdió
A Gárdonyi Musical Stúdió 2014 szeptemberében indult új szakkörként az
iskolában. A gyermekek elôzetes felvételi meghallgatáson vettek részt. A szakkör
célja, hogy a könnyûzenei és populárisabb mûfajokkal is megismerkedhessenek,
tehetségüket kibontakoztathassák. Erre lehetôségük is nyílt, hiszen ez egy kiscsoportos foglalkozásként indult, így mindenkire elég idô jutott ahhoz, hogy a
tanult dalok közül kisebb-rövidebb szólókkal év végéig megmutathassák mennyit
fejlôdtek és ügyesedtek. A Gárdonyi Musical Stúdió bemutatkozó fellépése az
Adventi tárlat megnyitóján és az iskolai karácsony alkalmával volt, ahol nagy sikert
arattak produkcióikkal.
A Gárdonyi Musical Stúdió tagjai:
Szôke Boldizsár
Devescovi-Tóth Olivér
Szôke Borbála
Kiss Márton
Lévai Blanka
Rausch Anna Szonja
Jakó Ákos
Kovács Dóra
Rátóczi Fanni Cseperke

2.a
3.b
4.a
4.a
5.b
5.b
5.b
7.a
8.a
Bangó Viktória
ének-zene szakos tanár
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Tehetséges családok a Gárdonyiban
6 éve, hogy a Bartók Béla út 15-be költözött a családunk. Mindig valahogy
inkább egy ilyen városi, urbánusabb környezetet kerestünk, mikor a harmadik
gyerekkel, Mikessel bôvülô család miatt a korábbi lakásunkat kinôttünk. Olyan
helyet, ahonnan a város minden pontja jól megközelíthetô, aminek saját mikrokörnyezete van, ahol mindig történik valami. A költözés egybeesett Lili lányunk
iskolakezdésével, így azzal az iskolaválasztás feladata is adódott. A kerület legjobb
iskolájának tartott Gárdonyi Géza Általános Iskolára esett a választás, nemcsak
azért, mert kb. 100 méterre található a házunktól, hanem, mert a bemutatkozó
látogatáson Lili és Homolay igazgató „bácsi” között meglepô, de megnyugtató
összhang alakult ki. 2–3 percen belül már a közös cirkuszélményeikrôl diskuráltak.
Azóta sem bántuk meg sem a környéket, sem természetesen az iskolaválasztást.
Sôt, inkább mélyebbre eresztettük a gyökereinket itt. Azóta Lili 5. osztályos, Lujzi
lányunk idén kezdte az elsô osztályt, Mikes pedig szeptemberben lesz kisiskolás.
Jó érzés, hogy olyan helyre visszük ôket, amit jól ismerünk, elismerünk és
szeretünk. Lujzinak nagy segítség, hogy Lili már „nagy öregként” tudja kalauzolni
az iskolában, a teendôket illetôen.
Moni, szakmáján, a várostervezésen, városmarketingen keresztül szerepet vállal a helyi közösség és környezet fejlesztésében is a Kulturális Tizenegy Egyesület
menedzselésével. Programjaikhoz és tevékenységükhöz nagy segítséget kapnak
mind az iskola, mind a kerület részérôl.
A gyerekek is kiveszik a részüket a nekik szóló helyi kulturális eseményekbôl.
Lili eredményesen vett részt ez eddig – és remélhetôleg ezt követôen is – a MU
Színház által szervezett és más kerületi prózamondó és szépíró versenyeken.
Mindemellett 6 éve lelkesen a Földesi Margit Színitanoda növendéke, melynek
következtében számos „nagy” színház és film-szereplési élményre tett már szert,
bár elsôsorban nem a színészi ambíciók, hanem a beszéd- és kifejezôképesség
fejlesztése érdekében. Fiunk szintén csatlakozott a tanodába, így a „beszélôkéjével” neki sincs baja.
A család elhivatott a sportok iránt, így a gyerekek számára is fontossá vált a
mindennapi mozgás élménye. A szülôk futnak, az egyik néha túl sokat is, de a
gyerekek is aktívan sportolnak. Lili négyszer egy héten teniszezni jár, Mikes
focizik. Lujzi az FMH-ban balettozik, melyet hajlékonyságának köszönhetôen
nagyon szeret. Lujzi iskolai közösségbe való beilleszkedése a vártnál is jobban
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sikerült, hiszen sokkal nagyobb örömmel és lelkesedéssel jár a Gárdonyiba, mint
megelôzôen az óvodába. Természetesen ez leginkább Edina néni, Ibolya néni és
az „Igazgató bácsi” legapróbb iskolás gyerekek iránti rendkívüli odafigyelésének
és támogató szeretetének köszönhetô.
A városrész fejlôdik mind kulturális, mind kereskedelmi szempontból. Új
galériák, új boltok nyílnak, szinte havi gyakorisággal. Ez a város egyik legélôbb,
leginkább fejlôdôképes része. Néha hangos, néha nyüzsgô, de a Gellérthegy
közelsége ugyanakkor megnyugtató is egyben. Jó példa arra, hogy egy aktív, a
kultúrára és a sportra nyitott háromgyermekes családnak is megfelelô és mindig
újdonságot tartogató városrész. Az iskola pedig, ahova egyébként személyes
kötôdésünk is van, mivel a gyerekek anyai nagyapja is itt tanult, tökéletesen ötvözi
a hagyományokat egy modern, fejlôdô városrésszel.
Medgyessy – Jáki család
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Nyelvvizsgák a Gárdonyiban
A Gárdonyi Géza Általános Iskola évtizedek óta nagy hangsúlyt fektet diákjai
idegennyelvtudásának hatékony fejlesztésére. Immár hagyománynak tekinthetô,
hogy diákjaink minden tanév májusában nemzetközi nyelvvizsgát tesznek az ELTE
ITK (1085 Rigó utca 16.) szervezésében.
Mivel diákjaink ebben a tanévben is szép számmal jelentkeztek a vizsgára (42
fô angolból, 6 fô németbôl), lehetôvé vált, hogy a vizsgát a Gárdonyi épületében
rendezzék meg, ezzel is segítve vizsgázóinkat. További segítséget jelentett az Egri
Csillagok Alapítvány, amely a teljes vizsgadíj 30%-ával támogatta a jelentkezôket.
JUNIOR vizsgázóink mellett 14. életévüket betöltô tanulóink közül többen
jelentkeztek az ELTE ITK ORIGÓ B1-es nyelvvizsgájára, mellyel akkreditált
nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.
Idei nyelvvizsgázóinknak sok sikert kívánunk! Szüleiknek köszönjük, hogy
mindenben segítették ôket. Azon volt és jelenlegi gárdonyis diákoknak, akik az
elmúlt években nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek, ezúton is
szeretnénk kifejezni elismerésünket.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola nyelvtanárai

JUNIOR – Angol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Balázs Benedek
Canjavec Zsófia
Deák Tímea
Dobosy Virág
Ferenczi Sára
Gyöngyösi Milán
Horváth Ádám
Hôsei Mátyás
Hufnawi Rahaf
Jáki Zsófia
Kárpáti Anna
Kárpáti Sára
Kelemen Adél
Kovács Bálint
Laczkó Zsófia
Lakosa Áron
Madácsi Eszter
Magyar Kristóf

6.b
6.a
6.b
7.b
6.a
6.b
6.b
6.b
7.b
6.b
6.b
6.b
7.a
7.a
6.b
6.b
6.b
7.b

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Máté Szilárd
Merza Zsófia
Mezei András
Nagy Rajmund
Német Márton
Orosz Amália
Palicz Milán Patrik
Pásztor Fanni
Pattantyus Anna
Pekáry Márton
Pintér Boglárka
Rátkay Dániel
Schwanner Luca
Sepsik Fiona
Szabó Zalán
Szombathelyi Benedek
Szombathelyi Eszter
Takács Dóra
Torzsa Petra
Tóth Gergely

6.a
6.b
7.b
6.b
6.b
7.b
6.a
7.b
6.a
7.b
6.a
6.b
6.a
6.b
7.b
6.a
7.a
6.b
6.a
6.a

39.
40.
41.
42.
43.

Tövissi Bence
Ujpál Regina
Varga Vivien
Váradi Bence
Vas József

6.b
6.b
6.a
7.b
6.b

JUNIOR – Német
1.
2.
3.
4.

Abonyi Virág
Hainzmann Helka
Kindl Júlia
Kinyó Kolos

6.a
6.a
6.a
6.a

5. Siklér Julianna
6. Szeghalmi Zalán

6.a
6.a

ORIGO – B1 (angol)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belle Dániel
Cserháti Ákos
Jeszenszky Viktória
Kovács Dóra
Örményi Márton
Somlyai Emôke
Tóth Levente

7.a
8.b
7.a
7.a
8.a
8.b
8.a

Hattyú – Czirók Zsófia Eszter 2.a
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Országos sakk diákolimpia – Gárdonyis diákok gyôzelme!
Csapatbajnokság, Szombathely, 2015. április 17–19.
Három éve van együtt az alsós lány sakkcsapatunk (Mészáros Márta 4.a, Kósa
Annabella 4.b, Kreiter Lilla 3.a, Zajzon Fanni (tartalék) 4.b), és eddig minden
évben eljutottunk az országos versenyre, ami köszönhetô a rendszeres és sok
gyakorlásnak. Sokat készültünk az idei versenyre, hiszen az alsós lány korosztályban most játszhattunk utoljára együtt. Az országos megmérettetésre a megyei
bajnokok és a budapesti elsô öt helyezett jutott be. Az idén mi voltunk a budapesti
legjobbak.
Bár a sakk inkább egyéni sport, sokat jelentett, hogy bátorítottuk egymást,
amikor valamelyikünknek nem ment jól a játék, a többiek tudták hozni a jó
eredményt, és még a vigasztalás sem maradt el. Kabalából minden parti elôtt megszorítottuk egymás kezét. Két napon át összesen fejenként 8 partit játszottunk,
a maximális 24 pontból 18,5 pontot szereztünk, és ezzel megnyertük a versenyt.
Mindannyian a lehetô legjobb teljesítményt tudtuk nyújtani, s a kupa mellé Bella
megszerezte a legjobb harmadik táblásnak járó tábladíjat is. (Márti pedig két héttel
korábban egyéniben az országos második helyet.)
Nem kevés izgalomban volt részünk, és még az utolsó játszmánk befejezése
után sem lehettünk biztosak benne, hogy miénk lesz a kupa. Az élmezôny nagyon
szoros volt, a debreceniek évek óta bajnokok, és a szegediek is nagyon jó eredményeket értek el. Az utolsó parti elôtt fél pont elônyünk volt e két rivális csapattal szemben, és a mi gyôzelmünkhöz az kellett, hogy tôlük legalább az egyikük
ne nyerjen. Már nagyon izgultunk ekkor, mi sikeresen hoztuk a maximális 3
pontot, és feszülten figyeltük, hogy mi történik a szomszédos asztaloknál. Nekik
nem ment olyan jól a játék, így meg tudtuk tartani az elônyünket, és az elôzetes
ranglistán nyolcadik kiemelt helyrôl most mi, a gárdonyis lányok lettünk az ország
legjobb alsós lány sakkcsapata. Hogy milyen érzés az országos dobogó tetején
állni? A képekrôl biztosan kiderül!
Mészáros Márta 4.a
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Országos szónokverseny
Az elmúlt tanévben több országos és kerületi eredménnyel gazdagította a
Gárdonyi éremtárát Madácsi Réka 8.b osztályos tanulónk.
– Milyen eredményeid vannak összesítve?
Réka: Országos 3. helyezést értem el a Kazinczy versenyen és 4. helyezést a
Kossuth szónokversenyen. A Kerületi Kazinczy versenyt és a Kerületi szónokversenyt is megnyertem.
– Melyik verseny volt a legkedvesebb számodra?
Réka: A balatonboglári háromnapos Kazinczy döntô, ahol sok barátot szereztem.
– Hol arattatok osztálytársaddal, Sipos Benedekkel nagy sikert?
Réka: A szónokversenyen. Az Országos Kossuth versenyen Beni 3. helyezést
ért el, a kerületi fordulóban 2. volt. Ez nagyon szép eredmény.
Jövôre is szeretnénk indulni a szónokversenyen gimnazista kategóriában!
Nagyon színvonalas megmérettetés, és remek politikusi megszólalási rutint ad.
Remélem Kati néni jövôre is vállalja felkészítésünket, mert az idei versenyek
fantasztikusan sikerültek. Köszönjük!
Kissné Otta Katalin
magyartanár
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AZ ÉN TÖRTÉNETEM
Ezzel a címmel készült el egy kötetnyi írás az ötödik osztályosok tollából. A
mûvek azonban nem egy-egy gyermek, hanem három-négy nemzedék munkái.
A hon- és népismeret órákon a régi idôk emberének életmódját, szokásait ismerjük
meg. Ehhez a gyerekek családjuk történetének , múltjának megismerésén keresztül juthatnak el. Ezért elôször a családfájukat készítették el, amely kiegészült újabb
és újabb bejegyzésekkel: évszámokkal, helységnevekkel, foglalkozásokkal is;
századokon és országhatárokon át ívelt ez a kutatás. Ezek után kapták a diákok
a feladatot a családi történetírásra. Nagy kedvvel és várakozással vállalták a riporter
szerepét, miután átérezték, hogy a történelem egy kis darabját jegyezhetik le,
ôrizhetik meg nagyszüleik, dédszüleik elbeszélése nyomán. Majd sorra érkeztek
a történetek, és ezeket meghallgatva órákon át beszélgettünk háborúról, forradalomról, a város és a vidék mára már eltûnt arcáról. És sorsokról. Felsejlett megannyi küzdelmes, az embert próbáló idôkkel is dacoló, példaadó élet.
A legfontosabb hozadéka az lehet ennek a kis projektnek, hogy a gyerekek
élôben hallhatták és magukénak vallhatják, majd továbbörökíthetik ezeket a
„család-meséket”. Köszönet érte azoknak, aki megosztották velünk az emlékeiket,
s ezáltal tették élményszerûvé ezt a múltidézést.
Szabó Ivett
magyar–történelem szakos tanár

A megmenekülés
Dédapám, Wenzel Ernô 1896-ban született Sopronban. A családban heten
voltak testvérek. Apukájuk korán meghalt, ezért édesanyjuk egyedül nevelte fel
ôket. Gyerekeit kitaníttatta, lányait férjhez adta. Wenzel Ernôt, miután sikeresen
befejezte tanulmányit Kassán, a Felsôipari Iskolában, azonnal behívták katonának.
Mûszaki végzettsége miatt a géppuskás század vezetôje lett. Ekkor már kitört az
elsô világháború.
Dédapám századát 1916-ban az olasz frontra küldték harcolni a magyar
gyalogos ezredhez. A géppuskás században fôleg lengyel katonák voltak. Ôk is a
Doberdó-fennsíkon harcoltak az úgynevezett „doberdói csatában”. Amikor a
magyar gyalogezred visszavonulásra kényszerült, akkor a géppuskás század
feladata volt ôket hátulról fedezni. Többféleképpen akarták megakadályozni az
olasz hadsereg útját. Például a sziklás vidéken a sziklafalakat robbantották rá az
útra. Sok harc után elfogyott a lôszerük és megadásra kényszerültek. Végül
hadifogságba vitték ôket. Az olasz tiszt olyan dühös volt a századra, hogy
dédapámat mint századost és a szakaszvezetôket kivégzésre állította fel. Amikor
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már mindenki a kivégzésre készült, (dédapámék háttal álltak a kivégzôosztagnak)
látták, hogy egy olasz tiszt jön integetve, hogy azonnal állítsák le a kivégzést, mert
ez így nem szabályos. A hadifoglyokat nem lehet csak úgy megölni. A kivégzést
ekkor leállították. Egy hajszálon múlott az élete. Így „csak” hadifogoly lett.
Szicíliába vitték a század maradék katonáival együtt. Egy év után térhetett haza
Magyarországra.
Kecskeméti Dániel 5.b

Az elsô éles hadgyakorlat
Az én dédpapámat Vajda Béla Mihálynak hívták. 1920-ban született Marosvásárhelyen. A híres Nagyenyedi Tanítóképzôben szerzett diplomát és tanító bácsi
lett. Az 1940-es években egy kis mezôségi városba, Désre került tanítónak. A
háború elején a diplomás férfiakat nem hívták be azonnal katonának, így dédpapám is csak 1942-ben vonult be. A bevonulás után rövidesen sor került az elsô
éles hadgyakorlatra, aminek szomorú vége lett. Dédpapám egy bajtársával a
lövészárokban volt, és kézigránátot kellett dobniuk. Sajnos az egyik gránát
visszagurult a lövészárokba, és kettejük között robbant fel. Dédpapám érezte,
hogy nagy baj van, a jobb lába teljesen szétroncsolódott. Sajnos a bajtársa, Dani
bácsi a helyszínen meghalt. Dédpapám sérült lábát amputálni kellett, egész életében mûlábat viselt. Néhányszor kivitte apukámat a dési temetôbe, és megmutatta azt a sírt, ahová a bajtársát eltemették. Ilyenkor mindig viccesen megjegyezte, hogy mennyire csodálkozhatott a Jóisten azon, hogy ez az ember három
lábbal támadt fel. Az történt ugyanis, hogy dédpapám amputált lábát halott bajtársával temették el. A szerencsétlenségben a szerencse mégis az volt, hogy a dédpapám a balesete miatt nem vehetett részt a tordai csatában, ahol a századából
csak ketten maradtak életben.
Vajda Lilla 5.a

72 gyerek megmentése
1945 januárjában a megszálló orosz seregek elfoglalták Érdet, ahol a nagypapám élt. Ekkor az orosz parancsnokok kihirdették, hogy minden férfi menjen
ki a piacra, mert ott kapnak iratokat. Ez persze nem volt igaz, mert akik odamentek, azokat elfogták, és vitték ôket Szibériába, kényszermunkára. Közöttük
volt a nagypapám is, aki akkor volt 17 éves. Nagyon rossz körülmények között
kellett gyalogolni Bajáig, onnan pedig tehervonattal Nagyváradig menni. A hosszú
út alatt sokan meghaltak, akik pedig menekülni próbáltak, azokat azonnal lelôtték.
Amikor már a nagyváradi táborban voltak, a nagypapám horvátul azt mondta az
összegyûlt tiszteknek, hogy ô még gyerek, engedjék haza. Erre az egyik tábornok
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ráemelte a pisztolyát, de egy másik tábornok mondta, hogy tedd le a fegyvered,
ez a mi emberünk, hazamehet. A nagypapám most már azt kérte, hogy ne csak
ôt engedjék haza, mert sok gyerek van még a táborban, akinek otthon sírnak a
szülei. A tábornok ôket is hazaengedte. Így menekült meg a nagypapám, és így
mentett meg 72 gyereket.
Romits Benedek 5.b

Dédnagyapám és Wallenberg
Az I. világháború elôtt született az anyai nagypapám anyukája és apukája. A
Gellérthegyen a Svéd Nagykövetség mellett laktak, a Minerva utca 5. számú
házban. A követség közelsége révén ismerhették meg Raul Wallenberget, aki 1944
júliusától tartózkodott Magyarországon. Dédnagyapám a Svéd Nagykövetség alkalmazottjaként (pl. Wallenberg gépkocsivezetôjeként), menlevele által számos
alkalommal tudott segíteni a zsidó üldözöttek mentésében. Naponta találkozva
Wallenberggel, együtt próbálták menteni, bújtatni a zsidó családokat. Dédnagyapám önfeláldozó módon, saját életének kockáztatása árán is önzetlenül segítette
a menekítést. A háború alatt sok zsidó család keresett és talált menedéket náluk.
Számos alkalommal a lakásukból nyíló szenes pincébe, a szén közé bújtatta a
menekülteket. Családjával szemben is nagy áldozatot vállalt, hogy ezen cselekedeteket megtette, mivel akkor már két kicsi gyermeke volt.
A védlevelek – ezen okiratok által nyújtott védelemnek köszönhetôen tulajdonosaik sokkal kevésbé voltak kiszolgáltatva – eljuttatásában is nagy szerep jutott
dédnagyapámnak. Az ideiglenes útleveleket, beutazási vízumról és svéd állampol-
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gársági kérelemrôl szóló igazolásokat segített eljuttatni a megfelelô helyekre. Ezen
okiratok késôbb igen sok ember megmenekülésében játszottak fontos szerepet. A
háború után, 1945. január 17-én Wallenberg nyomtalanul tûnt el Budapestrôl.
Dédnagyapám és Wallenberg közös segítségének köszönhetôen menekülhetett meg Weiss Manfréd, Molnár (az akkori bankár) és Ráday is.
Önfeláldozó munkája által több száz ember menekülhetett meg a második
világháború utolsó éveiben.
A Svéd Nagykövetség dédnagyapámat önzetlen tetteiért 1986-ban saját halottjának tekintve temette el.
Nagyon büszke vagyok dédnagyapám bátorságára, segítôkészségére!
Medgyessy Lili 5.a

Bush elnök látogatása
Anyai nagyapám, Horváth Gyula mesélte el az alábbi történetét:
Harminchárom éven át dolgoztam a Kormányôrségnél, amely szervezet magas
rangú magyar és külföldi személyek biztosításával foglalkozott.
Sok ismert emberrel találkoztam munkám során, például: II. Erzsébet angol
királynôvel, Lady Diana hercegnôvel, de az egyik legemlékezetesebb biztosítási
munkám George Bush amerikai elnökhöz fûzôdik, aki 1989 nyarán látogatott
Budapestre.
Személyében elôször érkezett amerikai elnök hazánkba. A repülôtéren az
elnöki páncélkocsiba szálltunk, majd a Parlament elé, a Kossuth térre érkeztünk,
ahol a Kossuth-szobor elôtt mondott beszédet Bush elnök úr. Alig mondott pár
szót, amikor hatalmas vihar kerekedett, elkezdett szakadni az esô. Az elnök a
beszédet tartalmazó papírt kettétépte és eldobta, de nagyhatású szónoklatát fejbôl
végigmondta. Beszédében biztosította a jelenlévôket, rajtuk keresztül az egész
magyar nemzetet, hogy a rendszerváltozás elôtt álló Magyarországon végbemenô
folyamatokat az egész amerikai nemzet nagy figyelemmel kíséri, és szükség esetén
segítséget nyújt országunknak.
Háromnapos látogatása során az elnök úr egy magánprogramon vett részt. Saját
kérésére egy fél órát kocogott a Pasaréti úti Vasas-pályán, mert hazájában is
naponta szokott futni. Az akkor hatvanöt éves elnök 10 kört, azaz négy kilométert
futott. Egyébként az elnök jelenleg 90 éves, és jó egészségnek örvend.
A huszonöt évvel ezelôtti látogatásra elkísérte az elnököt felesége, Barbara
asszony is. Az elnöki párban nagyon közvetlen és barátságos embereket ismertem
meg. Elutazásuk elôtt a kormány vendégházában megköszönték a biztosításban
résztvevô személyek munkáját.
Gyovai Bence 5.a
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A 2014/2015. TANÉV SZABADIDÔS PROGRAMJAI
Szeptember
•
•
•
•
•

Tanulmányi séta: Lakóhelyem, iskolám környéke – 2.a, 2.b, 3.a
Családi piknik a Kopaszi-gáton – 1.b
Gellérthegyi csúszdázás, számháború – 2.b, 5.a
Kirándulás Dobogókôre – 6.b
Kutatók éjszakája – felsô tagozat

Október
•
•
•
•
•
•

Bakancsos kirándulás Mátrafüredre – felsô tagozat
Tanulmányi séta a Feneketlen-tónál – 2.b
Budai Arborétum – 2.b
Piaclátogatás – 3.a
Gellérthegyi séta – 2.a
Színházlátogatás: Karinthy Színház – Móka Miki és barátai – 1.b, 2.a
Eötvös 10 – Huckleberry Finn – 5.b
Kolibri Színház – Bors néni – 1.a
Bábszínház – A varázsfuvola – 2.b
• Számháború: a Gellérthegyen – 5. évfolyam
a Hajógyári-szigeten – 6.a

November
• Színházlátogatás: Eötvös 10 – Huckleberry Finn – 3.a, 3.b, 4.a
Új Színház – Csongor és Tünde – 8.a
Bábszínház – Kacsatojás – 2.a
– A varázsfuvola – 3.b
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•
•
•
•
•
•
•
•

Petôfi Irodalmi Múzeum – 5.a, 5.b
Bakancsos: Holdvilág-árok – felsô tagozat
Kirándulás a Börzsönybe – 6.b
Korcsolyázás – 7.a
Munkácsy-kiállítás – 8.a
Fôvárosi Nagycirkusz – 1.b, 2.a, 2.b, 4.a, 4.b
Környezetismereti séta – 2.b
Adventi kirándulás Ausztriában

December
•
•
•
•

Adventi kézmûves délután – 2.a
Adventi séta a belvárosban – 5., 6. osztály
Jobb velünk a világ – 4.a
Színházlátogatás: Kolibri Színház –
Locs-pocs – 1.a
Magyar Színház – Ábel – 8. évfolyam
MÜPA – Diótörô – felsô tagozat
Eötvös 10 – Hamupipôke – 1.b, 2.a
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•
•
•
•
•
•
•

Mikulás
Tanulmányi séta – 1.a, 1.b
Téli tárlat
Karácsonyi kézmûves délután – 2.b
Pedagógiai foglalkozás a Mátyás-templomban – 5. és a 6. évfolyam
Sítábor Lackenhofban
Budapesti Történeti Múzeum – 4.b

Január
• Színházlátogatás: Túl a Maszat-hegyen – 2.b
MÜPA – Vuk – 4.a, 4.b, felsősök
• Középkori játékok – 6. évfolyam

Február
• Színházlátogatás: MÜPA – Szaffi – 3.a, 3.b
Eötvös 10 – Segítség, ember! – 1.b, 2.a
Eötvös 10 – A kincses sziget – 4.a, 3.b
• Petôfi Irodalmi Múzeum – 5.a
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•
•
•
•

Középkori játéknap – 6.a, 6.b
Farsang – 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6.b
Játékdélután – 6.a, 8.a
Kalóz party – 6.a, 6.b, 7.a

Március
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematika Múzeum – 6., 7., 8. évfolyam
Séta a Gellérthegyen – 2.a
Petôfi nyomában – séta a belvárosban – 6.a
Játékdélután – 8.a
Bakancsos vártúra – Cserhát – felsô tagozat
Faur Zsófi Galéria – mûvészeti alkotódélután
– 7.a
Parlamenti Múzeum – 8.a
Színházlátogatás: Karinthy Színház – A kis
herceg – 5.a
Pál utcai fiúk séta – 5.a
Mûszaki Egyetem – kenyérsütés – 2.b
Csodák Palotája – 3.b, 4.a, 4.b
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Április
• Tanulmányi séta – Feneketlen-tó – 2.a, 2.b
• Mozidélután a napköziben – 3., 4. évfolyam
• Színházlátogatás: Eötvös 10 – Weöres Sándor: Rock and roll – 3.a, 3.b, 4.a
Eötvös 10 – Az üveghegyen is túl – 1.b, 2.a
Pesti Színház – Toldi – 6.a
Kolibri Színház – Macska voltam Londonban – 1.a
• Számháború a Gellérthegyen – 5.a, 5.b
• Sport- és játékdélután – 8.b
• MTVA Látogatóközpont – 4.b
• Föld napi kerületi ünnepség
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• Bikás-park, játszótér – 2.a
• Sas-hegyi túra
• ELEVEN tavasz a Szt. Gellért téren – a kamarakórus elôadása

• Anyák napi kézmûves foglalkozás – 2.a
• Anyák napi mûsor a Gárdonyi téren
• Költészet napja – reggeli éneklés
– Kelet kávézó
– Hadik kávéház
• Csodák palotája – felsô tagozat
• Föld Napja – 6.b
• Petôfi Irodalmi Múzeum – 5.b, 7.a
• Gellérthegyi séta – 2.b
• Tavaszi hangverseny
• Bálna – 4.b

Május
• Színházlátogatás: Pesti Színház – A dzsungel könyve – 5.a, 6.a
Nemzeti Színház – János vitéz – 5.a
Bábszínház – Hókirálynô – 1.b, 2.a
MÜPA – Vuk – 2.a
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•
•
•
•
•

Tavaszi tárlat
Séta a Feneketlen-tónál – 2.b
Csúszdázás a Gellérthegyen – 2.b
Anyák napi mûsor – 2.b
Énekkari kirándulás: Hajóval a Velenceitavon
• Osztálykirándulások
• Nyelvvizsga angolból, németbôl
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VÁLOGATÁS TANULÓINK MUNKÁIBÓL

Halak (vegyes technika) – Érdi Léna 1.a

Tél (színes ceruza) – Simon Ágota 1.b
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Micimackó álma (színes ceruza) – Szôke Boldizsár 2.a

Búbos banka erdôszélen
Erdôszélen jártam éppen,
Búbos banka szállt az égen.
Faágról faágra szökkent,
Majd elém a földre röppent.
Hosszú csôre hernyót fogott,
Fiókáinak enni hozott.
Tolla díszes narancssárga,
Égnek állt a bóbitája.
Vukoszávlyev Milán 2.a

Fa (akvarell) – Gyóni Márk 2.b
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Kert (színes ceruza)– Beleki Júlia 3.a

Süniséta
Sini süni sünike, sétálgat az erdôben,
Tüskés hátán falevél, megvédi ha jön
a tél.
Sini süni sünike, sétálgat a hegyekben.
Itt is tél, ott is tél, itt szállnak a cinegék.
Sini süni sünike, itt sétál pont elôtted.
Tüskés hátán minden jó, uzsonnára
most való!
Kerkápoly-Fekete Kolos 2.a

Madár (színes ceruza) – Gáldi Laura 3.b
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Város (színes ceruza)– Bartucz Nóra 4.a

Lovak (színes ceruza) – Madácsi Nóra 4.b
28

Hengerek (ceruza) – Hainzmann Rege 5.a

Túzok (tusfestmény)– Busch Anna Barbara 5.b
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Kezek (ceruza)– Abonyi Virág 6.a

Kezek (tusrajz) – Takács Dóra 6.b
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Ikarosz (tusrajz) – Czébely Lili 7.a

Portré (ceruza) – Hajdu Réka 7.a
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Élôlény (tollrajz) – Pádár Balázs 8.a

Levelek (tollrajz) – Mezei Katalin 8.b
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