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A zárórendezvényre Budapesten került sor a gyereknap eseményeivel 
párhuzamosan, amelyre a partnerországokból is érkeztek vendégek, 
így a népes hazai közönség mellett 12 német, 14 olasz és 11 török 

diák nézte végig azt a pantomim-előadást, amellyel 
a GeGulfi bábú kalandjai befejeződtek. A vendégek 
az egyhetes magyarországi tartózkodásuk alatt megis-
merkedtek a Kölcsey harmadikos, negyedikes és ötö-
dikes tanulóival és azok szüleivel, akikkel közös bográ-
csozáson vehettek részt. Az egyik hobbiszakács apuka 
angolul vezényelte le a nemzetközi kuktaseregnek egy 
teljes menüsor elkészítését, amelynek megkoronázása 
egy répatorta volt. 

A programban ugyanakkor szerepeltek a fővároson 
kívüli helyszínek is. Jártak Egerben, ahol elvarázsolta 
a csapatot az Eszterházy Károly Főiskola Varázsterme, 
majd ellátogattak Gyöngyösre a Mátra Múzeumba. 
Az itthon töltött napokon pedig a Kölcsey napközisei 
gyümölcssalátát kínáltak a vendégeknek, és közösen 

sportoltak a CSIVIT elnevezésű bajnokcsapatuk tagjaival. A búcsú-
estet – ahol Szatmáry László önkormányzati képviselő adta át az 
Önkormányzat ajándékát a gyerekeknek – a Templom téri közösségi 
házban tartották, ahol fergeteges táncházzal köszöntek el egymástól a 
Comenius-együttműködés résztvevői. 

A vendégek megdicsérték a magyarok vendégszeretetét, és nagyra ér-
tékelték a szülők segítőkészségét is. Büszkék lehetünk arra is, hogy a né-
met csoport egyenesen határtalan elhivatottságnak nevezte a kölcseysek 
hozzáállását a Comenius-programhoz.

  ❘   11diákélet

Az elmúlt két tanévben a XVI. kerületi oktatási intézménynek Német-
ország (Simmern Rottmannschule), Olaszország (Treviso Maddalena 
di Canossa) és Törökország (Icel Huzurkent Latife Hanım İlkokulu 
Mersin) iskolái voltak társai a programban.

A 12 éves múltra visszatekintő Comenius-együttműködés keretében a 
mostani volt a negyedik alkalom, amikor a kertvárosi diákok több kül-
földi oktatási intézménnyel közös csoportban vettek részt az eseménye-
ken. Állandó partnereiken, a németeken kívül pedig lengyel, román, 
cseh és bolgár iskolákkal is dolgoztak már együtt.

A GeGulfi mozaikszó nem-
csak a program címe és 
mottója, hanem a rendez-
vénysorozatot jelképező 
bábúnak a neve is, amit a 
Kölcsey indított útjára, és 
az országokat bejárva most 
érkezett vissza Budapest-
re. 

A rendezők célja a kezdetek 
óta az volt, hogy a résztvevő 
diákokkal megértessék, mi-
lyen fontos az egészséges étke-
zés és a rendszeres testmozgás, 
amelyek hozzásegítenek a jobb tanuláshoz is. Különösen azok a talál-
kozók voltak emlékezetesek és hasznosak, ahol a diákok és a tanárok 
közösen főztek olyan ételeket, amelyek a meghirdetett alapelveknek 
megfelelően az egészség megőrzését szolgálták.  

A program most záruló, kétéves időszaka alatt a Kölcsey tanulói közül 
tizenöten Németországba, tizenhatan pedig Olaszországba utazhattak 
el. A résztvevők angol és német nyelven tartották egymással a kapcso-
latot, és míg előbbiben Fodor Erika, utóbbiban Gyárfás Alida volt a 
nebulók segítségére. 

Nemzetközi Comenius-hét a Kölcseyben
»A nemzetközi Comenius iskolai együttmű-

ködés „GeGulfi” (Gesund essen, gut lernen, 
fit bleiben, vagyis Egészségesen étkezni, jól 

tanulni, fittnek maradni – a szerk.) elnevezésű, 
egészséges életmódra nevelő programjának záró 
hetét a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában tartot-
ták május 19-e és május 22-e között.

a Délceg u. 33. szám alatti felnőtt háziorvosi renDelése 
a felújítás - július 13. és augusztus 28. között - iDőtartama alatt

Dr. zoltai erika
Telefon: 409-5711

július 13-án és 14-én,
július 20-tól augusztus 28-ig

H-SZ: 8 óra – 12 óra
K-CS: 16 óra – 20 óra

Dr. PatkÓ katalin
Telefon: 409-1281

július 15-től augusztus 7-ig
H-SZ: 16 óra – 20 óra
K-CS: 8 óra – 12 óra

Dr. juhász krisztina
Telefon: 30/326-9864

július 13-án hétfőn és  
július 16-án csütörtökön: 

16 óra - 20 óra  
július 14-én kedden és 
július 15-én, szerdán:

8 óra - 12 óra 

augusztus 10-től augusztus 28-ig: 
H-SZ: 16 óra – 20 óra
K-CS: 8 óra – 12 óra

július 10-én Pénteken a költözés miatt a 
rendelés elmarad, sürgős esetben a felnőtt háziorvosi 
ügyeletet kérjük felkeresni: Benő u. 3., tel.: 407-4045.

a többi Pénteki naPon a rendelő orvos 
mindhárom körzet betegeit ellátja 
váltott beosztással 8-12 óra között.

helYettesítés
Dr. Patkó Katalin és Dr. Juhász Krisztina 

a rendelési ideje alatt egymás betegeit is ellátja.
Dr. Zoltai Erikát Dr. Juhász Krisztina helyettesíti.


