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Köszöntő

Kedves Olvasók!

Kérem, fogadják szeretettel a 2022-2023-as tanév első számú Szellő Ma-
gazinját!

Szeretném felhívni a figyelmüket a kivételesen nagyon terjedelmesre 
összeállított újságunkban szereplő eseményekre, programokra. Ahogyan 
lapozgatják majd a több mint 50 oldalt, láthatják, hogy nagyon sok és 
változatos élménnyel gazdagodtak a gyerekek ebben a félévben.

Célunk, hogy a gyerekeknek szervezett sok programmal és eseménnyel 
kicsit eltereljük figyelmüket a rengeteg, kötelező iskolai feladatról, megfelelési elvárásokról, 
és minél több olyan plusz élményhez, illetve ingerhez juttassuk Őket, ami fejlesztőleg hat rá-
juk.

A Szellő Magazin továbbra is ingyenesen, színes formában megtekinthető az

iskolánk honlapján, itt találják a korábban megjelent példányokat is!

http://www.szelloegymi.hu/iskolaujsag/

Naprakész információkat, iskolai életünket bemutató bejegyzéseket találhatnak megújult 
facebook oldalunkon is: https://www.facebook.com/people/Budapest-III-Ker%C3%BCle-
ti-%C3%93voda-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-EGYMI/100085507842206/ 

Írta: Sárkányné Máthéi Krisztina (mb. intézményvezető) 
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Tanévnyitó a Szellő 
EGYMI-ben

Itt van az ősz, itt van újra…. becsengetnek, indul a tanulás és a móka!

Iskolánk 2022. szeptember elsején reggel megtartotta hagyományos tanévnyitó ünnepségét. 
A tanárok szeretettel várták megszépült iskolánkban felsőbb éves és az elsős tanulóinkat. A 
legkisebbeket természetesen szüleik is el-
kísérhették erre a különleges napra. 

Az esős idő ellenére a kíváncsi és boldog 
tekintetek beragyogták a tortatermet, el-
hozva a falak közé a jókedvet. 

Sárkányné Máthéi Krisztina intézmény-
vezető asszony köszöntő szavai megható, 
jelentőségteljes és érzelmes pillanatokkal 
örvendeztették meg a hallgatóságot. Ha-
gyományainkhoz híven, a nyitóbeszédet 
követően leendő elsőseink átvehették a 
szeretet szíveket, melyeket iskolánk taná-
rai készítettek számukra. Idén a III. kerü-
leti Önkormányzat külön tanév beiskolá-
zását segítő csomagokkal is köszöntötte a 
legkisebbeket. 
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Az ünnepélyes hangulatot Sőnfeld Mátyás Tanár Úr kedves tan-
évnyitó nótája koronázta meg, melyet külön erre az alkalomra 
komponált. A dal talált, együtt énekelte sorait kitörő örömmel 
minden gyermek, szülő és tanár!

Vidám hangulatban kezdődött meg a 2022/2023 tanév!

Szervező: Vezetőség

Írta: Pörge Dóra
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Szemléletformálás és 
tudásbővítés

Augusztus 30-án az utazó gyógypedagó-
gusi hálózat munkatársai a Medgyessy 
Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskolában tartottak előadást. Az 
integráló iskola már három éve fogad sa-
játos nevelési igényű tanulókat. 

Pedagógusai több területen igényelték 
tudásuk bővítését, hogy megfelelő felké-
szültséggel végezhessék munkájukat. Az 
utazó gyógypedagógusok gyakorlatköz-
pontú belső képzést tartottunk elsősorban 

az ADHD, diszlexia, diszkalkulia 
témakörében. A pedagógus kollégák 
nyitottsággal, sok kérdéssel és ko-
moly odafigyeléssel fogadták az új, 
vagy újszerű információkat. 

Nagy örömünkre szolgált a közös 
játék lehetősége, illetve az, hogy az 
interaktív tevékenység során kölcsö-
nösen tanulhattunk egymás gondol-
kodásmódjából, megoldási ötletei-
ből. 

A visszajelző kérdőív tanúsága sze-
rint mindenki számára hasznosan si-
került együtt töltenünk az időt, ami 
megerősített bennünket abban, hogy 

a hasonló Továbbképzéseket a 
jövőben is hasonló alapossággal, fel-
készültséggel igyekezzünk előkészí-
teni, megtartani�

Szervező: Utazós gyógypedagógiai 
hálózat

Írta: Iharosiné Mayer Zsuzsanna
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Beszállás, megjött a 
Fizibusz!

Egy derűs szeptemberi délelőtt a Szellő EGYMI-be is megérkezett a várva várt Fizibusz. A 
tornaterem másfél órára átalakult, hogy egy rendkívüli fizika órának adjon teret. 

Tóth Pál tanár úr látványos kísérletekkel ejtette ámulatba iskolánk tanulóit és pedagógusait 
egyaránt. A lélegzetünk is elállt, amint a folyékony nitrogén és a forró víz reakcióba lépett, és 

sűrű köd árasztotta el a rögtönzött színpadot. 

Amint felszállt a köd, a hangok terjedéséről tudhattunk meg sok érdekességet. Csodálattal fi-
gyeltük a tanár úr által lufikból, műanyag csövekből és szívószálakból rögtönzött hangszerek, 
sípok és dudák magas és mély hangjait. Megtudhattuk, mitől függ a hangok magassága, és 
láthattuk, hallhattuk, hogy ez általunk is miként változtatható, alakítható. 
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A cseppfolyós gáz, a nitrogén tulajdonsága ámulatba ejtette a gyerekeket: repült a palackbom-
ba, megfagyott és összezsugorodott, majd visszaváltozott a felfújt lufi, és többen felpróbálhat-
ták a hideg füstöt árasztó kalapot.

A különleges fizikaórán megismerhettük a Tesla-féle transzformátort, sok érdekességet hall-
hattunk Tesla és Edison munkásságáról, majd egy rockosított népdal segítségével láthatóvá 
vált az energiaáramlás�

Tóth tanár úr előadásán a feszültség egyre fokozódott, végül úgy feltöltődtünk energiával, 
hogy égnek állt a hajunk is! 
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A gyerekek bátran vállalkoztak segítőnek, szívesen vettek rész a kísérletekben. Így történ 
az egyik leglátványosabb kísérlet bemutatása során is, amelyből megtudhattuk, hogy a 

virágpor is éghető anyag!

Élményóránk egy csodálatos ködszökőkúttal ért véget, melyet már az udvaron csodálhattak 
meg a gyerekek. 

Köszönjük az utazást Fizibusz! 

Szervező: Krüzsey Krisztina

Írta: Hájas Andrea
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DÖK nap az 
óvodában

A DÖK nap az óvodások számára az iskolásoktól külön került megrendezésre. Az időjárás 

miatt mind a Mókus, mind a Süni csoport a saját csoportszobájában fogyasztotta el az otthon-

ról hozott Finomságokat. A jó hangulatú nassolgatás után a Mókus csoport a mezítlábas 
parkban folytatta a programját. A hűvös időjárás miatt most cipőben került sor a bejárására. 

Ezt követően a környező kertben figyelték meg a gyerekek a növényeket. A Süni csoport a 
hangulatát buborékfújókkal fokozta. A sok örömködés után mindkét csoport jót játszott az ud-
varon - előkerültek a futóbiciklik is. Mindenki kellemesen elfáradt az ebéd idejére. 

Szervező: Erdei Annamária, Mezeyné Imre Katalin

Írta: Csipai Ildikó
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DÖK nap a Speciális 
tagozaton

A hagyományos DÖK napi, szent-
endrei Skanzen látogatás 2022.
szeptember.22-én, szerdán való-
sult meg. Külön buszokkal érkez-
tünk a helyszínre, ami az utazás 
legideálisabb formája volt szá-
munkra.

A speciális tagozat négy cso-
portjának különböző prog-

ramokat szerveztünk:

   Az A csoport elsőként a skanze-
ni vasúttal utazta végig a 2,2 km 
hosszú vasúti pályát, majd felfe-
dezték a különböző kültéri játéko-
kat is.

   A B csoport cipót sütött: a gyerekek dagasztóteknőbe szitálták a lisztet és megszagolták a ko-
vászt, majd dagasztották a kenyértésztát. Türelmesen megvárták, hogy a kemencében kisüljön 

a cipó, amit végül haza is vihettek.

   A C csoport kézműves foglalkozáson vett 
részt: megismerkedtek a fazekassággal, bög-
rét készítettek és tetszés szerint bármilyen 
más tárgyat. Ezt követően az erdélyi faluban 
megnézték a patikát és a nyomdát.

   A D csoport sétált a jó levegőn és kipróbál-
ták a játszótéri játékokat.

A hosszú élménydús napot a csoportok pik-
nikkel zárták.

Szervező: Szervező: Krüzsely Krisztina

Írta: Páncsics Bettina
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Magyar Diáksport napja 
az óvodában

A Magyar Diáksport napján az óvodai csoportok külön-külön a mozgásfejlesztő teremben 
kaptak izgalmas feladatokat. Először a Mókus csoportos gyerekek vetették bele magukat óriá-
si lendülettel a feladatokba. 

Egy kis zenés bemelegítés után ügyességi akadálypályán kellett végighaladniuk. A pálya le-
küzdése után táncos mulatsággal zárták a sportnapot. Ezt követően a Süni csoportos gyerekek-
kel már váltották is egymást. A mondókás-mozgásos bemelegítés után ők is egy erőt próbáló 
akadálypályán haladtak keresztül, majd labdás mókázással teltek az utolsó percek.

Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a mozgalmas délelőttön, mindenki 
alaposan elfáradt� 

Remek napunk volt.

Szervező: Mezeyné Imre Katalin

Írta: Labanczné Borbás Eszter
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Magyar Diáksport Napja

Szeptember utolsó napja látszólag egy átlagos, esős pénteknek indult a Szellő iskolában, bár 
hamar rájöttek a gyerekek, hogy nem lesz az. Szeptember 30-a - „A Diáksport Napja”, így 

tehát egy Pályázati projekt keretein belül izgalmas és változatos programokon vehettek részt 
a diákok. Az idei sportnap tematikája a tűz elleni védelem volt, a mozgásos részben pedig ki-

képzés jellegű feladatokra számíthattak a gyerekek. 

Az alsó és a felső tagozat felváltva vett részt egy akadálypályán, egy tűzoltó által tartott tűz-
védelmi előadáson, valamint elmehetett feltérképezni a közelben lévő tűzoltó állomást, annak 
minden izgalmával és rejtélyével együtt� 

A tűzoltóságon tett látogatás egyértelműen magával ragadta a kicsiket és a nagyokat egyaránt. 
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Minden korosztály talált a saját érdeklődési körének megfelelő érdekes részleteket, ezekkel 
kapcsolatban folyamatos és szakszerű tájékoztatást kaptak a képzett tűzoltóktól. A gyerekek a 
kérdéseiket is bátran feltehették, végül pedig megcsodálhattak egy tűzoltó autót kívül, s belül. 

A tűzvédelmi előadás már az iskolai falai között 
zajlott, otthonos környezetben. Az alsó és a fel-

ső tagozat külön-külön hallgathatta meg és fogadhatta 
be a sok fontos információt, melyet az életük során is 
hasznosítani tudnak majd.

És végül, de nem utolsó sorban jött az elengedhetetlen 
mozgás. A Sport napi mozgás egy akadálypálya kere-
tein belül valósult meg. Az állomásokat iskolánk test-
nevelői szakszerű, mozgásspecifikus és koordinációs 
képességek fejlesztését célzó szempontok szerint ter-
vezték meg. Sanyi bácsi és Ildikó néni munkáját lelkes 

kollégák maroknyi csapata segítette mind a kivi-
telezés, mind a megvalósítás során. Az időjárás 
sajnos ezúttal nem nekünk kedvezett, de minket 
ez sem állíthatott meg. 

Az alapos szervezésnek köszönhetően erre az 
esetre is volt megoldás, hiszen a tornaterem, az 
iskola folyosói, aulái és lépcsőháza esőben is 
rendelkezésünkre állt. Az akadálypályának kü-
lönböző állomásai egyfajta kiképzésre hajaztak. 
A gyermekek olyan feladatokat, gyakorlatokat 
hajtottak végre, melyeket a katonák, honvédek is 
gyakorolnak a kiképzésük folyamán. Az akadály-
pályán osztályonként mentek végig tanulóink, 
így az egyik legfontosabb cél tehát, a csapatmun-
ka, az összhang megteremtése és megtartása volt. 
A versenyzők folyamatosan lelkesítették, bátorí-
tották, biztatták egymást, tudtak örülni az egyéni 
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sikereknek is, melyek a közös cél, végső győ-
zelem építőkövei voltak. Az akadálypályának 
egy alsós és egy felsős osztály lesz a nyertese, 
akik egy különleges élménnyel gazdagodhat-
nak majd! 

Pályázati projektünknek köszönhetően külső 
helyszíneken megvalósuló programokon ve-
hetnek részt a győztesek, melyekről az ered-
ményhirdetés után természetesen beszámo-
lunk.

Speciális tagozatunk ez idő alatt szintén nem 
tétlenkedett, hiszen a sport napja alkalmával egy uszodába látogattak el, ahol a medencék vi-
zében boldogan lubickolva különböző gyakorlatokat és úszásfajtákat próbálhattak ki. 

A Nap végére minden gyerek kellemesen elfáradt, de nem hiába, hatalmas élménnyel let-
tek gazdagabbak! 

Szervező: Vezetőség, Testnevelőink

Írta: Kovács Bianka Gréta
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Állatok Világnapja

Hagyományainkhoz híven idén is megemlé-
keztünk intézményünkben az Állatok Világ-
napjáról.  Október harmadikán, egy napsütéses 
hétfői délelőtt iskolánk tanulói számára való-
sággal megelevenedett az állatvilág a Szellő 
EGYMI-ben. Programsorozatunkon 5 állomás 
várta a résztvevőket: Sünködő (rajzterem), Ál-
lati Társasjátékok (2. emeleti aula), Tapizoo (2. 
emeleti aula), Majomkodás (pince), Kedvence-
ink (tankonyha). Minden állomáson komplex, 
játékos feladatok és próbatételek várták a láto-
gatókat. 

A Gyerekek forgó rendszerben érkezhettek az állomásokra, 8:30-kor indultak a felső tagozat 

osztályai (5.,6.,7.,8.+ spec. B), majd 9:40 magasságában az alsósok (1-4.a, 1.,2.,3.,4.+ spec. C) 
következtek, 10:40-kor pedig a speciális tagozat (spec. A, spec. D). Az állatvédelem fontossá-
gára minden helyszínen felhívtuk a gyerekek figyelmét. Józsi bácsi a madárkórházak működé-
sével is megismertette a nagyobbakat: hasznos elméleti tudás mellett némi gyakorlatra is szert 
tehettek nála a résztvevők, hiszen egy általuk készített gólyát ,,elláthattak”, rögzíthették törött 
lábát. Alsósaink a Sünködő állomáson Mónika néninek hála egyrészt színpompás ajtódíszt és 
saját sündisznós emléket (pl. kép/ gyurma sün) készíthettek, másrészt igazi avarvackot is épít-

hettek jelképes állatkáink-
nak, ezáltal az ,, őszi-le-
vélkupac” számukra új 
jelentéstartalommal és 
hasznos funkcióval bő-
vülhetett. A második 
emeleti aulában a kezeké, 
a figyelemé és a gyorsasá-
gé lett a főszerep: 

Bia néni állatos memória-
játékokkal és lábnyom-
keresővel várta az érdek-
lődőket. Ildi néninél a 
terepasztal kelt életre és 
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tucatnyi szorgos kéz 
igyekezett meglelni 
a homokrengetegbe 
rejtett állatfigurákat, 
majd végül bizton-
ságban el is juttat-
ták őket a megfelelő 
élőhelyükre (állat-
kert/tanya). A pincé-
ben megelevenedett 
a dzsungelvilág: az 
esőerdők hangulatát idéző környezetben egy akadálypálya fogad-
ta a látogatókat, talp érzékelő korongokon ügyeskedéssel indult a 
felfedezés, majd ,,majommentéssel” egybekötve egy padon kel-
lett áthaladni, ezt követően grimaszkaland és állatkereső is várta 
a gyerekeket, aki pedig kellően bátor volt, állati mozgást imitál-
va haladhatott tovább 
a pályán, végül csim-

paszkodva gyűjtetett élelemet és megmérkőzhetett 
a majomkirály/majomkirálynő címért egy játékos 
erőpróbán. Az indadús helyszínt Detti néni és jóma-
gam biztosítottuk, kellett is a páros munka, hiszen 
,,vándordzsungellé” alakulva a speciális tagozat 
számára a második emeleti aulában is felállítottuk 
ezt az állomást. A tankonyhában Éva néni és imá-
dott uszkárcsapata várta a résztvevőket izgalmas 
kutyakalandokkal és feladványokkal.  

Mozga lmas 
d é l e l ő t t ö t 
tudhat te-
hát magáé-
nak iskolánk: 
d z s u n g e l e s 
akadálypálya, 
kutyaterápiás kaland, finommotorika fellegváraként a ,, 
tapizoo-terepasztal”, koncentrációt serkentő állatos játé-
kok sokasága, ismeretterjesztő előadásokkal egybekötött 
kézműveskedés…  állati jó hangulatba csempészve volt 
itt játékos fejlesztés, nem kevés! 

Szervező: Szilvás Mónika, Pörge Dóra

Írta: Pörge Dóra
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Állatkerti látogatásaink

Az állatvilág megismertetése a gyerekekkel, az 
állatok tiszteletére és szeretetére való nevelés, 
az érzékenyítés kiemelt szerepet tölt be isko-
lánk életében! Intézményünkben állataszisztált 
foglalkozások keretein belül kutyaterápiás órá-
ink vannak, Éva néni uszkárcsapata mellett idén 
újabb kutya-
fajtákkal bő-
vült a ,,szel-
lős-falka”, 
így minden 
o s z t á l y b a 

és óvodai csoportba eljuthatnak a négylábú kedvencek. 
,,Madárházunkban”, az első emeleti üvegkalitkában három 
papagája várja a kíváncsi tekinteteket. Az Állatok Világ-
napjáról, a Madarak és fák napjáról is évről-évre méltó 

módon megemléke-
zünk. A Fővárosi Ál-
lat- és Növénykert 
rendszeres látogatói 
vagyunk.

Az Értelmi Fogya-
tékossággal Élők 
és Segítőik Orszá-
gos Érdekvédelmi 
Szövetsége (ÉFO-
ÉSZ) a Fővárosi Ál-
lat- és Növénykerttel 
együttműködve im-
már 30� éve szervezte 
meg a Sérült Gyer-
mekek Napját azzal 
a szándékkal, hogy 

felhívja a figyelmet a sérült gyermekeket nevelő családok-
ra, az intézményben élő fiatalokra és hangsúlyozza az érin-
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tett személyek társadalmi inklúziójának fontosságát. A hagyománnyá vált szeptember közepi 
(idén 09.12.) időszak ideális feltételeket biztosít arra, hogy a még kellemes őszi melegben 
fedezzék fel kicsik és nagyok az állatkerti állatokat, természetesen e jeles napon ingyenesen. 
Iskolánk gyermekei is rendszeresen keresik fel ezen a napon az állatkertet. Idén intézményünk 
kedvezményes bérletének köszönhetően további alkalmak során is meglátogathattuk az álla-

tokat, ,,kirándulásaink” mindig töretlen népszerűségnek örvendenek a gyerekek és a kollégák 
körében egyaránt, hiszen sosincs két egyforma napunk, élményünk, ,,állati kalandunk”  a Fő-

városi Állat- és Növénykertben. 

Szervező: Vezetőség, Munkaközösségvezetők 

Írta: Pörge Dóra
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Október 6.
„Világosnál, VilágosnálHuszárok könnyeznek,Sírva sírnak veszedelménA magyar nemzetnek.”(Gyulai Pál: Világosnál)

Iskolánkban hagyományainkhoz híven október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére tartottunk 
méltó megemlékezést Szabó 
Jóska bácsi vezetésével és a 
felső tagozat aktív közremű-
ködésével. A műsor részét 
képezte az események törté-
nelmi hátterének áttekintése, 
versszavalás és ének, gyer-
tyagyújtás, emlékláng a hőse-
inkért.  A megemlékezésről 
készült fotók mellett egy rö-
vid történelmi összefoglaló is 
helyet kapott a cikkben:

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc honvédtisztjeit, Pesten 
pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre ki-
szabott halálos ítéletet. Azóta a forradalom és szabadságharc vérbefojtásának gyásznapjaként 
emlékezünk erre a napra. Bár az Aradon kivégzettek számára tizenhat, a nemzeti emlékezet 
mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Mártírjaink a 
szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a 
honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot 
viselt. Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok 
példát akartak statuálni elrettentésképpen… 

A szabadságharc nem volt hiábavaló küzdelem, ez ne feledjük: a forradalom előtti állapotokat 
többé már nem lehetett visszaállítani és a bukás ellenére a nemzetben nemcsak tovább élt, de 
tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Az ország pedig, bár hatalmas 
véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés 
útján. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után 
azonban október 6-a országos gyásznappá lett. 

(Felhasznált forrás a rövid  történelmi áttekintőhöz: https://oktober6.kormany.hu/verta-
nuk-emlekezete)

Szervező: Szabó József

Írta: Roczkovné Gallai Henrietta



21

Szüreti mulatság az 
óvodában

2022.10.20-án, szer-
dán szüreti mulatsá-
got tartottunk az óvo-
dában, amelyen mind 
a Süni, mind pedig a 
Mókus csoport tagjai 
örömmel és aktívan 
vettek részt.

A Süni csoportos gye-
rekek a délelőtt folya-
mán szüreti dalokat 
hallgattak és táncoltak a csoportszobában, majd a tízórai ide-
jében a szülők által gyűjtött szőlőket kóstolták meg egy kis 
nassolnivaló finomság kíséretében. Ezt követően a kézműves 

foglalkozás keretein belül szőlőfürtöt festettek tenyérlenyomattal és 
ragasztó-kupakkal.  

A Mókus csoportos gyerekek napja is izgalmasan telt. Az otthonról 
hozott finomságok elfogyasztása után a hátsó kertbe mentek, ahol már 
várta őket a „lugas”, amelyet a csoportban dolgozó felnőttek készítet-
tek a gyerekek számára, a fákra rögzített, kifeszített zsinegből. Éne-
kes, táncos játékkal (Lipem-lopom a szőlőt) alapozták meg a szüreti 
hangulatot, majd a gyerekek ügyesen leszüretelték a fürtöket egy-egy 
olló segítségével. Ezt követte a szőlőszemek leszedése, majd egy da-
ráló segítségével a finom, mézédes must elkészítése. 

Minden óvodás gyermek és óvodai dolgozó jól érezte magát ezen a 
programon. A szüreti tevékenysé-

geket követően a két csoport az udvaron találkozott és egy 
jókedvű játékkal zárták a délelőttöt.

Szervező: Mezeyné Imre Katalin

Írta: Erdei Annamária
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Szüreti mulatság a 
Szellőben

Iskolánkban az ősz elmaradhatatlan vigassága a szüreti mulatság. Bár most sajnos nem ke-
rültek elő a prések, nem folyt a must, mégis fergeteges, vidám 
összejövetel kerekedett. 

Két helyszínen 
tölthettek a gye-
rekek tartalmas 
időt: előbb Bor-
csa néni a kiseb-
beknek, később 
Reni néni a fel-
sősöknek tartott a 
tornateremben vi-
dám, mozgalmas 
táncházat. Ide be-
lépő is volt: az osztály által közösen, szabadon választott tech-

nikával készített szőlőfürtje. Az én személyes kedvencem a lufi-fürt volt. A gyerekek kedvükre 
énekelhettek, mozoghatnak, miközben új dalokat és játékokat tanultak és gyakorolták az is-
mert tánclépéseket.

Kati nénivel és Dóri nénivel a második emeleti aulá-
ban kézműveskedtek tanulóink. 

A pingpong asztal megtelt kreatív sablonötletekkel, 
majd szebbnél szebb művekkel. Különböző techni-
kával készültek a szőlőfürtök: zsírkrétával, színes 
ceruzával, matricapöttyökkel. Minden korosztály 
talált kedvérevaló ötletet és elkészítési módot, tucat-
nyi kéz sürgött, forgott. Az alkotások iskolánk szép, 
szezonális díszitőelemei lettek. A nap végén fárad-
tan, de élményekkel gazdagon mentünk haza mindannyian.

Szervező: Hódosi Borbála, Szilvás Mónika 

Írta: Kárpáti Éva
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Márton-nap az óvodában
„Egyél libám egyél már”

Hagyományainkhoz hí-
ven idén is megrende-
zésre került november 
11-én a Márton-napi li-
báskodás az óvodai cso-
portokban. 

A Süni csoportos gye-
rekek a mozgásfejlesztő 
foglalkozás után az ott-
honról hozott finomsá-
gokat fogyasztották el. 
Utána megnéztek egy 
mesét Szent Mártonról. 
Kézműveskedés kerete-

in belül libát festettek fültisztító pálcikával és ragasztottak 
vattával. Majd egy nagy sétával zárták a programot.

A Mókus csoportban a gyerekek libás énekekkel, mon-
dókákkal indították a napot, majd Szent Márton meséjét 
hallgathatták meg.  Később az iskolások részére felállított 
„mozgáskotta-libagyűjtés” akadálypálya újszerű feladatait 
is kipróbálták a pince mozgásfejlesztő teremben. A kézmű-
veskedés sem maradt el, a gyerekek saját libát készítettek 
krepp papír segítségével. A jó hangulatú libáskodás alatt a 
finom nassolnivaló hamar elfogyott. 

Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat ezen a 
mozgalmas, élményekkel teli napon.

Szervező: Erdei Annamária

Írta: Mezeyné Imre Katalin
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Márton-napi vidámság és 
libaság a Szellőben

A sűrű hétköznapok sorában ezen 
a napon az iskola más arcát mutat-
hatta a gyerekeknek. Csupa móka 
és vidámság költözött az iskolába. 
Mindenki átadhatta magát a jó-
kedvnek, kacagásnak.  A játékos 
feladatok során nem csak a hagyo-
mányokat ismerhették meg a gye-
rekek, de megélhették a közösség-
hez tartozás élményét, az együtt 
lenni jó érzését is. Hiszen minden-
ki, akár gyerek, akár tanár együtt 
játszott és mókázott. 

Szent-Márton napjához különösen 
sok hagyomány kötődik, így minden korosztály és minden tagozat többféle izgalmas feladattal 
ismerkedhetett meg Eszter néni ötletei alapján, több iskolai állomáson.

 A gyerekek kéz-
nyomatai megele-
venedtek, kedves 
és egyedi kis libák 
„születtek” papír-
ból és hurkapálcá-
ból. Aki a mozgás-
kotta feladataiban 
ügyeskedett, li-
bákat gyűjthetett. 
Az asztalok körül 
kirakós és me-
móriajátékokban 
valamint vonalve-
zetésben tehették 
magukat próbára 
a gyerekek. Szent 
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Márton Legendájáról egy rövid rajzfilm is gazdagította ismereteiket, amelyhez néhány 
kérdés is kapcsolódott. Persze a libazsíros kenyér sem maradhatott ki a sorból, amely elkészí-
tésében sok ügyes felső tagozatos tanuló is segített. 

A hagyományőrző délelőttöt pedig Borcsa néni fergeteges táncháza koronázta meg.

Minden kedves kollégának köszönjük, hogy ezen a napon velünk  játszott és segített a progra-
mok lebonyolításában! Vidám délelőttöt tölthettünk együtt. 

Szervező: Molnár Eszter                                                                                                                       

Írta: Lénárt-Koléder Barbara
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Legszebb napom! -  
MVM Élménynap

Hogy mi az az MVM Élménynap? Hogy nem ismeritek? Igazán mi sem ismertük addig, míg 
2022. november 17-én el nem látogattunk arra a nagyszabású rendezvényre, mely a hatalmas 
MVM Dómban került megrendezésre. Már a meghívóból sejtettük, hogy ez az esemény igazán 
különleges lesz, és nemcsak a gyerekek számára lesz felejthetetlen. A valóság azonban még a 
várakozásainkat is felülmúlta!

A vadiúj sportcsarnokban az MVM önkéntesei úgy fogad-
ták az odaérkező gyerekeket és kísérőiket, mintha egy nagy 
családi eseményre érkeztünk volna. Mosolyogva, kedvesen, 
szeretettel vezettek minket a 
ruhatártól a reggeli helyszí-
nére, ahol számtalan finom 
falat és frissítő várt minden-
kit. Pogácsával, sütemények-
kel, limonádéval jóllakottan 
sétáltunk az arénába, hogy 
kezdetét vegye a Legszebb 
napom! címet viselő giganti-
kus élmény.

A színpadon a gyerekek ked-
vencei léptek fel, így hama-
rosan táncoltak, énekeltek, 



27

vagy éppen kényelmes babzsákfotelekből élvezték a Kicsi 
Gesztenye Klub műsorát. Pillanatok alatt eufórikus han-
gulat kerített hatalmába mindenkit, a különböző intézmé-
nyekből, alapítványoktól, családokból érkező gyerekek 
úgy mulattak közösen, mint egy hatalmas szeretetteljes 
család� 

Öröm volt látni a sok mosolygós arcot, a csillogó szempá-
rokat mindenütt! 

A koncertélményen túl számtalan fantasztikus kihívás is 
előttünk állt: kalandpálya, szárazföldi kenu, ugrálóvár, fal-
mászás csalogatta a gyerekeket, de arcfestés, lufihajtoga-
tás, óriás színező, különböző ügyességi és logikai játék, 
kézműves foglalkozások is csalogatták a résztvevőket. 
Kalap Jakab műsora alatt már soha nem tapasztalt türelem-

mel állt sorba mindenki az egyes helyszíneken, szívdobogva 
várva azt a pillanatot, amikor próbára teheti majd ügyességét 
és bátorságát.

A zöld pólós önkéntesek segítőkészségének, figyelmessé-
gének, türelmének köszönhetően mindenki úgy érezhette, ő 
a legelső, a legfontosabb, az egyetlen. És így éreztünk mi, 
pedagógusok is! Segítőink jóvoltából pillanatok alatt megol-
dódott minden. Háromfogásos ebédünket (saját választásunk, 
ízlésünk szerint) pillanatok alatt szolgálták fel, a finomabbnál 
finomabb falatok elfogyasztása egyéni szükségletünk szerint 
történhetett. Egyetlen okunk a sietségre az volt csupán, hogy 
az ebéd után hátralévő időnkben minél több játékhelyszínt 
és programot kiélvezhessünk még. Így részt vehettünk a The 
Biebers koncertjén is, ahol az ismerős arcok és dallamok is-

mét megörvendeztették ta-
nulóinkat.

A szervezők jóvoltából oda 
és visszaútra is külön buszok álltak rendelkezésünkre, így 
háztól házig kényelmesen és biztonságosan közlekedhettünk, 
amiért külön hálásak vagyunk, mert bár az időjárás csodálatos 
volt ezen a kései őszi napon, azért az egész napos fergeteg 
után különösen jól esett a transzfer.

Köszönjük a meghívást MVM! Köszönjük, hogy elfelejthet-
tük minden gondunkat, bánatunkat és egy teljes napra úgy 
éreztük mi vagyunk a világ közepe!

Szervező: Takácsné Zimány Mónika, Krüzsely Krisztina

Írta: Hájas Andrea
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Prózamondó verseny

Az idei prózamondó verseny no-
vember 29-én került megrendezésre. 
Hosszú idő után először a háromtagú 
zsűrin (Sárkányné Máthéi Krisztina, 
Takácsné Zimányi Mónika, alsó tago-
zatosok versenyén Pörge Dóra, felső 
tagozatosok versenyén pedig Kocsis 
Katalin) kívül végre a gyerekek is hall-
hatták egymás produkcióját.

Az alsó tagozatosok Bálint Ágnes 
születésnapjának 100. évfordulója je-

gyében, a felső tagozatosok pedig 
Gárdonyi Géza halálának 100. év-
fordulója alkalmából készültek fel 
a versenyre az előbb említett mű-
vészek remekműveiből.

A verseny napjára hetek óta el-
képesztő fegyelemmel és szorga-
lommal készültek a diákok, ez a 
produkciókon egyértelműen érez-
hető volt. Az iskola pedagógusai 
segítették a gyermekeket a művek 
kiválasztásában, annak értelmezé-
sében, tanulásában, illetve bővítet-
ték a gyermekek tudását az adott 
mű keletkezésének körülményeiről 
is. A versenyzők nagyon izgultak, 

de végül mindenki produkciója 
nagyon jól sikerült – ezzel pedig 
a díjakon kívül egy egészséges 
nassolnivalót és egy könyvjelzőt 
is kiérdemeltek a zsűritagoktól a 
gyerekek.

Szervező: Kárpáti Éva

Írta: Horváth Bernadett
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Szakmai nap: ADHD egy 
gyógypedagógus, tapasztalati 

szakértő szemével
Az idei nevelési értekezleten az ADHD 
témakörében bővítette tudását a tantes-
tület. Mivel a Szellő iskolájában és az 
utazó gyógypedagógusok által ellátott 
iskolákban is számos ADHD diagnózis-
sal rendelkező tanuló van, létjogosult-
ságát éreztük, hogy ezzel a témakörrel 
foglalkozzunk. Meghívott vendégünk 
ADHD tapasztalati szakértő: Mészáros Lőrinc Tamás volt. Saját megfogalmazása szerint előadásának témája: 

Az előadás témája: a „Homo Distractibilis”, egy vallomás, életutam rövid története, hogyan 
jutottam oda, ahol most vagyok ADHD-s személyként, szakemberként. A hatékonyságigé-
nyünk mögé pillantva arra hívhatja föl a figyelmet, hogy mi, szakemberek, akik egy életen át 
mások (súlyos) nehézségeivel törődünk, is emberek vagyunk, és nem tehetjük meg, hogy nem 
foglalkozunk a saját mentális egészségünkkel. 

Az előadáson nagyon őszintén mesélt 
saját hiperaktivitás és figyelemzavar 
által okozott nehézségeiről, tapaszta-
latairól. Bepillantást nyújtott a lehet-
séges terápiák, segítségnyújtás világá-
ba. Ötleteket kaptunk ,,első kézből” az 
ADHD-s személyek önismereti útjá-
nak támogatásához, fejlődésük lehető-
ségeire is tanulásgos példákat halhat-
tunk. Tantestületünk egyöntetűen pozitívan értékelte az elhangzottakat, szakmai szemszögből 
és érzékenyítés szempontjából is értékes percekkel gazdagodhattunk.

Szervező: Sárkányné Máthéi Krisztina

Írta: Iharosiné Mayer Zsuzsanna
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Iskolaválasztást 
segítő szülői fórum 

a Szellőben
A Szellő EGYMI utazó gyógypedagógusaiként évek óta megrendezzük az iskolaválasztást 
középpontba állító szülői fórumunkat. Mint utazó gyógypedagógusok, fejlesztő feladataink 
ellátásán túl, küldetésünknek tekintjük azt is, hogy az iskolába készülő sajátos nevelési igényű 
gyermekek szüleit információkkal, tapasztalatokkal segítsük az iskolaválasztással kapcsolat-
ban.
Az óvodás gyermekek szülei számára nagy nehézséget jelent a legmegfelelőbb iskola kiválasz-
tása. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ez még nehezebb, komplikáltabb feladat.
Az idén, 2022. november 29-én tartottuk meg ezt a programot, amelyen a 3. kerületi általános 
iskolákat mutattuk be az érdeklődő szülőknek. A bemutatott iskolákban teljesítjük feladatain-
kat, ezért belülről, pontosan ismerjük az intézmények működését, sajátosságait, pedagógusait, 
integrációs tevékenységüket. A szülők számára egy teljeskörű bemutató után, egyéni kérdések 
mentén is lehetőséget biztosítottunk az intézmények megismerésére. 
Sokszor nehéz eldönteni, hogy mi a legjobb a sajátos nevelési igényű gyermekeknek: integ-
ráltan tanulni egy többségi általános iskolában, vagy szegregált keretek között, speciális isko-
lába járni. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, mindkét formának megvannak az előnyei, 
hátrányai. A szakembereink ismereteikkel, tapasztalataikkal, információikkal megkíséreltek 
egyénre szabottan is segítséget nyújtani. 
Most is, mint ahogy korábban jellemzően egyéb kérdések is felmerültek ezen a kötetlen fóru-
mon: kisebb osztálylétszám szükségessége, szakember ellátottság, szakmai tudás, szakkörök, 
iskolai attitűd kérdése. Illetve egyéb hivatalos eljárásrenddel, ügyintézéssel kapcsolatos gya-
korlati jellegű tudnivalók, amelyekre szintén készséggel válaszoltunk. Fórumunkon tájékozta-
tást adtunk arra vonatkozóan is, hogy melyik intézmény milyen diagnózissal rendelkező SNI 
tanulók integrált oktatását végzi.
Azt gondoljuk, ha a szülő megfelelő információ birtokában, kellő magabiztossággal, viszony-
lag feszültségektől mentesen tud iskolát választani különleges bánásmódot igénylő gyermeke 
számára, a szülőn keresztül a gyermeknek is stresszmentesebb lehet az óvodából iskolába 
történő átlépés. 
Az idei szülői fórumunkon igen nagy számmal vettek részt a szülők, illetve szakemberek. 
Örvendetes, hogy ebben a tanévben több kerületben dolgozó óvodapedagógus is megjelent, 
azért, hogy az itt hallott információkkal segítsék az ő tanítványaikat, és azok családját. Tőlük 
és a résztvevő szülőktől is elismerő visszajelzéseket kaptunk, ami megerősített minket abban, 
hogy programsorozatunkat jövőre is folytatnunk kell. 
Szervező: Utazós gyógypedagógiai hálózat
Írta: Csányi-Csecsődi Nikoletta
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Pályázatok újra 
,,Szellő szárnyán”

Takácsné Zimányi Mónika vagyok. 2022 szeptember elsejé-
től teljes állásban dolgozom a Szellő EGYMI-ben, mint in-
tézményvezető helyettes.

Családommal és egyéb állatfajtáimmal Szentendrén osztom 
meg az otthonom. Nala kutya, Manna és Ricsi cicák várnak 
haza�

Régen- több, mint 55 éve születtem Budapesten félig pedagó-
gus családban, mivel édesapám történelem és földrajz szakos 
középiskolai tanár volt. Édesanyám könyvelőként a számok 
világában dolgozott. Jelenleg felnőttképzésben magam is ta-

nítom ezt a szakmát. A tanítás és a számok kettőssége folyamatosan jelen van az életemben.

A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, (Sárkányné Máthéi Krisztina osztálytár-
saként), majd Szegeden élelmiszermérnöki diplomát és később közgazdász diplomát 

szereztem az Óbudai Egyetemen. Több mint tíz évet dolgoztam a versenyszférában, majd jött 
életem leggyönyörűbb „munkaköre” két kislány Édesanyja lehettem.

2004 óta tanítottam szakképzésben közgazdász-mérnök tanárként vendéglátóipari és pénzügyi 
szakmák tantárgyait. Ebből a majdnem húsz évből tíz évet intézményvezető helyettesként se-
gíthettem a szakmát tanuló fiatalokat. 

Úgy érzem, szakvizsgázott pedagógusként és szakmai vizsgáztatóként a szakképzésben min-
dent elértem. 2020-ban mesterpedagógusi minősítést szereztem. 

Sohasem álltak tőlem távol a segítő szakmák, igy 2008-ban az Apor Vilmos Katolikus Főisko-
lán szociálpedagógusként diplomáztam. Az ott megszerzett tudásomat jól tudom kamatoztatni 

iskolánkban, a Szellő EGYMI-ben.

Nagy híve vagyok az élethosszig tartó tanulásnak 
ezért folyamatosan tanulok új alternatív pedagó-
giai módszereket, iskolai mediációt és konflik-
tuskezelést. Júniusban diplomázom a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen mediátorként.

Hobbim szőlész -borász szakma szeretete és 
minél alaposabb megismerése, illetve a magyar 
borkultúra oktatása.

Nagyon fontos az életemben az innováció fo-
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lyamatok szervezése a szervezet-
fejlesztésben, igy az iskolában is 
fontos feladatnak tartom a jelen 
lehetőségei mellett a jövő folya-
matait is tudatosan fejleszteni� 

Ennek az egyik formája a tuda-
tos pályázati munka az iskolában, 
mellyel lehetőség nyílik új forrá-
sok megszerzésére az iskolai in-
novatív folyamataihoz. 

Óbudai Önkormányzat pályáza-
tain alapítványunk számára ed-
dig 550.000 Ft -t közösségépítő 
programokra, illetve 990.000 Ft-t 
nyertünk szenzoros terápiás szoba 

kialakítására. 

Jövőre folytatjuk a megkezdett pályázati munkát és 
minden lehetőséget megragadunk arra, hogy gazdagít-
sunk iskolánkat.

Fontos számomra, hogy a fiatal kollégákat is bevon-
jam az Erasmus + és a BGA Határtalanul pályázataiba.

A pályázatok nagyban hozzájárulnak az aktív iskolai 
élethez� 

Szervező: Vezetőség

Írta: Takácsné Zimányi Mónika
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Pályaorientáció és életpálya-
tervezés segítése a Szellőben

Az iskola- és pályaválasztás minden érintett tanuló, szülő és 
osztályfőnök számára kiemelten fontos feladat.  A 8. osztály 
sikeres elvégzése után az iskolarendszerű képzésben a sajá-
tos nevelési igényű tanulók esetében kevésbé elmélet, inkább 
gyakorlatigényes oktatás történik, felkészítik a tanulókat pi-
acképes szakmáhozv való jutásra és ez által a társadalomba 
való sikeresebb beilleszkedésre. Mely intézmények és szak-
mák közül választhatnak? Merre tovább? Milyen lehetőségek-
kel és korlátokkal kell szembesülniük, mennyi mindent kell 
mérlegelniük a döntéshozatal előtt? Ezekkel a kérdésekkel te-

matikus osztályfőnöki órákon, iskolalátogatásokon és nyíltnapokon, pályaorientációs projek-
teken foglalkozunk a Szellőben. 

2022. november 24-én a hetedik és a nyolcadik osztály 
részére kortárssegítő program keretében pályaorientációs 
beszélgetést tartottunk. Három régi szellős diák beszélt 
a továbbtanulási útjáról, élményeiről, jelenlegi iskolájuk-
ról. Lőrinc Boldizsár, Pék Barnabás és Harmati Balázs 
lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre, örömmel fogad-
ták diákjaink érdeklődését. A tapasztalatátadás módja, a 
korosztály közelségéből fakadó kortásnyelvezet ,,élet-
szerűbbé, kézzelfoghatóbbá” tette az iskolaválasztás és 
továbbtanulás témakörét. Jó volt látni régi tanulóink és 
szembesülni elért sikereikkel. Elhatároztuk, hogy jövőre is folytatjuk az ilyen jellegű pályao-
rientációs munkát.

2022 november 30- án iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói a 
Varga Márton Szakképző iskola nyílt napján járt. Benéztek 
tanítási órára, és körbejárták a diákok által gondozott kertet. 
Az üvegházban mindenki választhatott egy emlék virágot 
és megismerkedtünk a majdnem 100 éves Japánkerttel. Sok 
szakmaválasztással kapcsolatos kérdésre választ kaptak az 
érdeklődő tanulók és pedagógusok egyaránt. Élménydús, 
pályaválasztást segítő napja volt a csoportnak!

Szervező: Takácsné Zimányi Mónika, Szabó József

Írta: Pörge Dóra
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Fotókiállítás!
Fotózás a Szellő életében

A fotószakkör évek óta töretlen népszerűség-
nek örvend tanulóink körében, Koncz Dezső 
számos diákunknak segített már elmélyülni a 
képkészítés rejtelmeiben. A gyerekek átélhetik 
az alkotás örömét, a pillanat megragadásának 
varázsát, műveiket pedig viszontláthatják a 
fényképezőgép képernyőjén, a laptop monitor-
ján, az iskolánk falát is díszítik alkotásaik, sőt 
már díjátadókon és kiállításokon is találkoz-
hatnak fotóikkal. Több, kiemelkedő eredményt 
elért diákunk tavaly elballagott, de utánpótlás 

szerencsére mindig akad. Idén is jeles sikerekkel büszkélkedhetnek a szakkör tagjai! Több 
kiállításon is megjelentek alkotásaik.  Dragus Cyntia  Fotósarok Szakkör tagjaként a 2021/22-
ben meghirdetett országos diák fotópályázaton, szakköri kategóriában, csapatban 2. helyezést 
ért el! Gratulálunk!

Az Óbuda Fotóklub Egyesület életében min-
dig fontos hónap a de- cember. Régóta hagyo-
mány, hogy közös kiállí- táson mutatják be az el-
múlt időszak ,,termését”. Ebben az esztendőben 
azért volt jelentős a de- cember 2-a, mert először 
kerültek falra az Esernyő Kiállítótermében fotóik, 
ráadásul először állítot- ták ki közösen az Autista 
Fotós Csoportunk tagja- ival. A megnyitón Hal-
mai Róbert, az Esernyős ügyvezető igazgatója 
méltatta a kiállítást és a Dr� Kiss László polgár-
mester nyitotta meg az eseményt, szép számú 
közönség előtt. 2023. ja- nuár 7-ig tekinthető meg 
a tárlat. Érdemes meg- nézni, Cynti alkotásai is 
láthatóak itt.

Szervező (iskolai fotószakkör vezetője): Koncz Dezső

Írta: Pörge Dóra
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Mikulás

2022. december 6-án a Szellő EGYMI-be is megérkezett a várva várt Mikulás! Ismerte már 
a járást a jó öreg Télapó, szárnysegédje volt idén négy Krampusz, nem is kellett hát neki 
szán vagy manó. Nagy zsákjában volt minden, ami jó: gumicukor, csokoládé és mogyoró. 
A csomagokat idén is lelkes kollégáink válogatták össze, lehetőségeinkhez mérten néhány 
,,diétás-pakk” is készült az összefogásnak hála. A Mikulást és kíséretét hatalmas öröm, meg-
lepődés és határtalan szeretet vette körül mindenhol, ahová betértek. Voltak, akik rajzzal és 
énekkel is készültek, mások öleléssel, zenével vagy verssel fogadták a csapatot. Akadtak olyan 
bátor gyerekek is, akik kezet ráztak a messziről jött vendégekkel vagy a tenyerükbe csaptak. 
Idén sem kapott ugyan senki virgácsot, de a Mikulás mindent látott, pontosan tudta a gondosan 
megírt levelekből, hogy ki érdemel intelmet, nemcsak csomagot és dicséretet... 

Jónak lenni jó… a mondás valóságtartalmát idén Mikulásunk és egyik kisérője is testközelből 
megtapasztalhatta, ők ugyanis a ,,közösségi szol-
gálat” teljesítésének egy formájához választották 
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ezt a nemes feladatot és csöppentek bele közösségünk életébe. Rengeteg új élménnyel, meg-

ható pillanattal, a szeretet ezer arcával találkozhattak… az érzékenyítés spontán megvalósult, 
a nálunk töltött időre bizonyára örömmel gondolnak majd vissza.  

Idén nemcsak a ,,mikuláscsapat” bővült, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által meg-
hirdetett Civil szervezetek számára egyenlő esélyű hozzáférést biztosító integrált sport és sza-
badidős tevékenységek támogatási pályázatán nyert keretösszegnek hála, iskolánk alapítvá-
nyának szervezésében megvalósulhatott a Szellő Mikulásfutás!  A sportolás szeretetét és az 
érzékenyítést ötvözve ezen a különleges napon minden résztvevő piros fejfedőt öltve futhatott 
egy tiszteletkört intézményünk körül. A felvezetőkört természetesen sportos Mikulásunk in-
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dította. A lelkes mezőnynek egy kis meglepetéssel is 
kedveskedtünk: oklevéllel, szaloncukorral és csoko-
ládéval vártuk a befutókat! Meghívott vendégeink kö-
zött szerepelt Burján Ferenc alpolgármester, valamint 
a Kerék Általános Iskola és Gimnázium vállalkozó-
kedvű diákjainak és tanárainak maroknyi csapata is. A 
nagy létszámra való tekintettel az alsósok és a felsősök 
külön időpontban indultak az iskolakörre. A helyszínt 
a ,,kerekes” csapat tagjai élőláncos sorfallal biztosítot-
ták. Megható volt látni, ahogy a gyerekek egymásba 
karolva, egymást támogatva teljesítették a kijelölt tá-
vot, új ismeretségek szövődtek. A résztvevők fergete-
ges jókedve még a borús időt is derűssé tette! Együtt 
futott pedagógus, diák, krampusz, rénszarvas és több 
tucat pirosba öltözött ,,kismikulás”, a közösségépítés 
ereje igazán csodás! 

 A Télapó mindent lát, így személyre szabott pozitív 
üzenettel és egy kis édességgel hálálta meg intézményünk dolgozóinak is a kitartó munkáju-

kat. A Mikulás és segédei Bár kissé fáradtan, de szívükben örömmel zárták ezt a különleges 
napot, az arcuk csak úgy ragyogott. El is határozták, hogy jönnek még a Szellőbe, időpontot 
foglaltak a következő esztendőre! 

Szervező: Vezetőség

Írta: Pörge Dóra
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December 8-án a té-
manap keretében el-
látogatott a teljes fel-
ső tagozat a Magyar 
Pénzmúzeum és Láto-
gató központba.

A bejáratnál mozgó és 
beszélő robotok fogad-
tak minket, amik nagy 
sikert arattak a gye-
rekek körében, mert 
minden, a múzeumot 
érintő kérdésre vála-
szoltak, persze a gye-

rekek személyes kérdéseket is feltettek nekik, de arra nem voltak programozva a gépek.

A Látogató központban múzeumpedagógusok fogadtak minket, akik a regisztráció és a cso-
portelosztás után végigkísértek bennünket és meséltek nekünk az egyes „állomásokon” a pénz 
fejlődéséről, miközben rengeteg interaktív elemet próbálhattak ki a gyerekek. 

1. Aranybányászat 
Nagy Magyarorszá-
gon: bányák, tel-
lér kövek, eszközök. 
Megtudtuk, hogy 
1mákszemnyi arany-
ból 2,5 km aranyszál 
nyújtható ki!

2. Nagy élményt nyúj-
tott a digitális világ 
termének bemutatója, 
mint a digitális jövő 
képe.

3. Az interaktív szek-
torban minden tanuló érintéses monitorokon oldha-
tott meg különböző feladatokat, képi memóriákat és kvízeket, melyekért ajándék is járt.

Látogatás a Magyar 
Pénzmúzeumban
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4. Cserekereskedelem termei: látványos tárlókkal, bemutatókkal: trezor, csereérték, piaci 
hasznosítás a múltban holografikus, 3D-s környe-
zetben.

5. Numizmatika: a pénzérmék és a papírpénz tör-
ténete, látványos kiállítása, pénzverés, az érmék és 
a papír pénzek nagyító alatti szemlélése, a vésnöki 
munka szabad szemmel nem látható részleteinek 
megcsodálása�

6. Banki élet 100 évvel korábban és fejlődése a 
múlt században napjaink tőzsdeéletéig és digitális 
valutájáig, a manuális/kézi ügyintézéstől a digitá-
lis transzferekig/átutalásokig, vásárlásokig. Ennek 
szemléletes bemutatóit láthattuk, pl. az internetes 
vásárlás folyamatábrájában és átutalásos rendsze-
rében melyben aktívan részt vehettek tanulóink is.

7. Az Aranyvonat történetének ismertetése és a 12 
k g - o s 

valódi aranytömb megcsodálása és megeme-
lése�

8. Utolsó állomásként: saját pénz megtervezé-
se önarcképpel és kinyomtatása, valamint 3 
fokozatú kvíz megválaszolása utáni arany, 
ezüst és bronz elismervény kinyomtatása.

Távozás előtt búcsúajándékban részesültek a gye-
rekek és a robotok is búcsúztattak. Remek kiállítás 
és szervezés volt, nagy élményül szolgált a tanu-
lóknak és nekünk, felnőtteknek is.

Szervező: Felső tagozat

Írta: Dr. Csengeryné Takács Edina
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Luca- nap
Újabb hagyományunkhoz érkeztünk, a jövendölésekkel teli Luca-naphoz. December 13-án 
többféle dologban vehettek részt a gyerekek és a felnőttek is. Először megtudhattuk, hogy mi-
ről is szól ez a nap, ki is az a Luca,  mi a 
kotyolás, ki az a jövendőbeli és mi az a 
Luca-szék? Ezt követően a gyakorlatban 
is kipróbálhattunk néhány dolgot. Nem 
maradhatott el a kézműves foglalkozás 
Móni nénivel, a búzaültetés Jóska bácsi-
val, Reni néni pedig a következő évi idő-
járás jövendölésére tett kísérletet a gye-
rekekkel hagyma és só segítségével. A 
napot egy fergeteges kvízzel zárhatták a 
gyerekek, melyet az első program során 
megtekintett videó alapján állítottak ösz-
sze számukra. Természetesen előkerül-
tek egyéb színezők és játékos feladatla-

pok is a témában. Az Állomások közül mindenkinek 
akadt kedvére való, tanáraink pedig megjegyezték a ba-

bonákat és intelmeket, fonott hajjal jövőre senki sem érkezik ezen a napon! 

Szervező: Szilvás Mónika

Írta: Gál Renáta
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Karácsonyi vásár

Néhány év kihagyás után 
újra hagyományos kará-
csonyi vásárt rendezhet-
tünk, ahol az osztályok el-
adhatták feleslegessé vált 
vagy megunt játékaikat, 
ami más számára még iga-
zi kincs lehetett. Sok éven 
keresztül Huber Hajnalka 
bonyolította ezt a vásárt.

A vásár 3 napig tartott és 
a gyerekek hozták a szü-
lőktől kapott pénzüket és 
időnként egyedül vagy fel-
nőtt segítségével gyakorol-
ták a pénzhasználtot.

A vásárból csurrant-cseppent némi zsebpénz, a megmaradt holmikat anyaotthon javára aján-
lottuk fel.

Reméljük ez a hagyomány továbbra is megmarad!

Szervező: Felső tagozat és Napközis munkaközösség

Írta: Gál Renáta
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Témanap a Speciális 
Tagozaton

Ta g o z a t u n k o n 
„Önálló leszek” 
címmel témanapo-
kat szoktunk tarta-
ni, ezzel készítve 
fel tanítványain-
kat az önálló élet-
vitelre. Decembe-
ri témanapunkon 
mézeskalácsot sü-
töttünk.

Egy szép hideg 
téli napon nekilát-

tunk a munkának. Az osztályok beosztás szerint mentek a 
tankonyhába. A gyerekek kötényt vettek, majd gyúrtak, nyújtottak, sütit formáltak és tepsibe 
rakták. Munkájukat folyamatábra segítette. Hamarosan finom illat töltötte be az iskolát.

Minden gyermek részt vett a munkában, munkánk eredménye egy nagy halom illatos mézes-

kalács lett. Fáradtan, de boldogan kóstoltuk meg a mézeskalácsot.

Írta és szervezte: Demeczky Ágnes
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Advent

Advent idejét éljük. A karácsonyt megelőző 
várakozás még közelebb hozza egymáshoz 
az embereket. Ilyenkor még nagyobbra nyí-
lik a szívünk, még nagyobb ölelésre tárul a 
karunk. Így van ez a mi intézményünkkel is. 
A Karácsonyi Mosoly Manók kezdeménye-
zéshez mi is csatlakoztunk. Volt olyan, aki 
készen hozta be az ajándékdobozát. Olya-
nok is akadtak, akik egy társukkal össze-
fogva igyekeztek mások karácsonyának a 
megszépítésén.  Az ő ajándékaik is meleg 
szívvel, szerető kezekkel kerültek dobozok-
ba. Óbuda legszebb karácsonyfáját mi is 
elvállaltuk feldíszíteni. Ez az idén a takaré-
kosság jegyében főként újra felhasználható 
anyagokból készült el. A felnőttek és a gye-
rekek egyaránt nagyon kreatívan álltak hoz-
zá ehhez a projekthez is. Minden osztály, 
csoport - a saját maga lehetőségei szerint - 
nagy lelkesedéssel készítette el az intézmé-
nyünk karácsonyfájának az ékességeit. Így 
lett majdnem egy varázspálca suhintásra tetszetős dísz a különböző 
szelektív hulladékokból. Munkánknak meg is lett a gyümölcse: a 
Szellő iskola a 2. legszebb karácsonyfát díszítette fel a kerületben. 
Büszkék vagyunk az ügyes kezekre, amelyek a díszeket készítet-
ték, a fára felaggatták és büszkék vagyunk az oklevélre, valamint 
az értékes  Decathlon utalványra. 

A szeretet ünnepe és maga az adventi várakozás megnyitja a szíve-
ket, álljon itt erre bizonyítékul két gyönyörű példa: Idén a Jézuska 
a szokásosnál több ajándékot tudott hozni a nebulóknak a gyerek-
karácsonyra, mert iskolánk energetikai korszerűsítését végző Prím 
Építő Kft. ehhez 100 000 Ft-tal hozzájárult. A karácsonyi vásárun-
kon megmaradt csecsebecse , játék és könyv is jó helyre kerülnek, Heni néni és Mónika néni 
kezdeményezésére  felajánlottuk az Óbudai Anyaotthon részére.

Írta: Rehabilitációs munkaközösség
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Gyerekkarácsony a  
Szellő Suliban

Iskolánk, óvodánk apraja-nagyja december 
20-án, kedden gyűlt össze a 2. emeleti aulá-
ban, hogy együtt ünnepeljük a Karácsonyt. 
A szívmelengető műsort az alsó tagozat szer-
vezte Hájas Andi néni vezetésével. Az alsó ta-
gozat növendékein kívül néhány speciális ta-
gozatos és felsős diák is kivette a részét ebből 
a szép feladatból. Felcsendült xilofonon a Kis 
karácsony, nagy karácsony dal, majd József 
Attila, Ady Endre, Móra László, Túrmezei Er-
zsébet, Donászi Magda, Dzsida Jenő, Csanádi 

Imre, Gazdag Erzsi, Fésűs Éva, Tóthárpád 
Ferenc és Aranyosi Ervin versei hangzot-
tak el. Dóri néni animációs diasorral ,,kel-
tette életre” az elhangzott műveket. Teréz 
néni kétszer is megénekeltette a diákokat, 
felnőtteket egyaránt, kobzán kísérve a da-
lokat. Az utolsó műsorszám fantasztikus 
kannázás volt, koboz kísérettel, énekszó-
val. A ritmus mindenkit magával ragadott. 

A gyönyörű műsor után Sárkányné Máthéi 
Krisztina igazgató néni adta át az osztályoknak 
és csoportoknak a gondosan becsomagolt aján-
dékokat. Idén a Jézuska a szokásosnál több aján-
dékot tudott hozni a nebulóknak, mert iskolánk 
energetikai korszerűsítését végző Prím Építő 
Kft. ehhez 100 000 Ft-tal hozzájárult. Köszön-
jük szépen!

Krisztina néni egy nagyon jó hírt is bejelentett: 
iskolánk a második legszebb karácsonyfát dí-
szítette fel a kerületben, újrahasznosított anya-
gokból készítve díszeket. Büszkék vagyunk az 
ügyes kezekre, amelyek a díszeket készítették, a 
fára felaggatták és büszkék vagyunk az oklevél-
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re és a Decathlon utalványra. A világító hóem-
ber azonnal felkerült iskolánk karácsonyfájára. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Szervező: Hájas Andrea és Pörge Dóra

Írta: Kárpáti Éva
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Ünnepi pillanatok 
(óvoda)

A mi intézményünk élete is szervesen kap-
csolódik a keresztény ünnepkörökhöz. A 
karácsonyra az adventi időszak segít még 
jobban ráhangolódni. Az óvodai hagyo-
mányokhoz híven ezt a két csoport most 
is picit eltérően élte meg. Közben minden-
kinek ünneplőbe öltözött a szíve. Az ad-
venti naptár mindennapi örömét az adott 
kisgyermek által nagyon szeretet apró fi-
nomságok nyújtották. Csillagszóró fokoz-
ta az áhítatot. Majd az adventi koszorún 
meggyulladt a negyedik gyertya is.  Az 
esztendő utolsó tanítási napjaira varázsü-
tésre megérkezett a karácsony. A változa-
tos műsort elbűvölten nézte végig az ösz-
szes óvodás. Mindenkinek nagyon tetszett. 
Utána mindkét csoport átvette az ajándé-
kait Krisztina nénitől. Az ünnepi asztal fi-
nomságai fogyasztása után következett az 
izgatott bontogatás. Az összes kisgyermek 
megtalálta a neki legjobban tetsző játékot. 
Utána persze a többi is kipróbálásra került. 

A felnőttek is szívesen kapcsolódtak be egy-egy kis-
gyermek játékába.  

„ A karácsony nem csak egy nap, nem lehet csak 
egy nap. Nem múlik a huszonnegyedik óra letelté-
vel. Mert a karácsony egy érzés. A szeretet érzése.”  
- Csitáry-Hock Tamás

Írta: Csipai Ildikó
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Ünnepi pillanatok 
(iskola)

A közös karácsonyi műsort követően minden osztály a saját termébe visszatérve élte át a szere-
tet ünnepének meghitt pillanatait: tanulóink andalító zene és közös éneklés mellett bontogatták 
ki az ajándé- kokat, finom 
harapivalóval és üdítővel 
g y ű j t ö t t e k erőt a meg-
lepetések ki- próbálásához, 
néhol még csillagszóró is 
fokozta a han- gulatot� Tár-
s a s j á t ékok , plüssfigurák, 
k ö n y v e k , k i r a k ó s o k , 
játékautók és babák hatal-
mas válasz- téka várta a 
gyerekeket . Minden egyes 
a j á n d é k o t szeretettel és 
gondos oda- f i g y e l é s s e l 

választottak ki ,,pedagógus-angyalaink”, így osztályszinten személyre szabottak Lettek a 
meglepetések és fejlesztő hatásuknak, sokoldalúságuknak, 
illetve csoportkohéziót építő erejüknek hála remélhetőleg 
még hosszú ideig nagy érdeklődéssel fogják ezeket a pol-
cokról leemelni a gyerekek és örömüket lelik majd a játék 
nyújtotta élményben, melyben általuk részesülhetnek. 

,,Karácsonykor az em-
ber mindig hisz egy 
kissé a csodában, nem-
csak te és én, hanem az 
egész világ, az emberi-
ség, amint mondják, hi-
szen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda 

nélkül élni.” - Márai Sándor

Írta: Pörge Dóra



48

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk minden 

kedves olvasónknak a Szellő 
EGYMI dolgozói nevében!


