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2019. évi központi költségvetési támogatás
Igénylés során megáttapfaXt támogatás 
határozatszám BPM-AH/1139-5/2Q19.

Bszámotás során elfogadott, megáitapított 
támogatás Határozatsz&n: BPM-Ám/283-7/2020
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1. LABORC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 2019.
/2018/19.tanév 2. félév és 2019/20. tanév l.félév/

1.1. Ellátott tanulók

Sajnos a helyhiány miatt két évfolyamon nem tudunk párhuzamos osztályokat indítani.

évf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2018. október 

osztály
2 2 2 2 2 1 2 1

2018.október 
létszám fő

30 27 23 13 26 16 16 12

2019.október
osztály

1 2 2 2 2 2 1 2

2019.október 
létszám fő

15 29 27 25 26 31 13 21

Létszám összesen 2018. október 2019. október
Általános iskolai nevelés-oktatás 
1-4. évfolyam

103 96

Általános iskolai nevelés-oktatás 
5-8. évfolyam

80 91

Általános iskolai nevelés-oktatás 183 187

A tanulók összlétszáma közelít az engedélyezett létszámhoz. A következő tanévben 

várhatóan el is éri azt.

SNI típusonként/ fő 2018. október 2019. október
ebből
magántanuló*

ebből egyéni 
tanrend*

Autizm us 63 3 61 2

Beszédfogyatékos 2 1
Súlyos magatartás zavar, 
aktivitás zavar

34 1 28

Súlyos tanulási zavar 12 11

^Ellátva 10 óra/hét

3



MEGÉRTED ALAPÍTVÁNY 
Részépesség-fej lesztő Oktatási, Nevelési,
Módszertani és Továbbképző Központ 

Közhasznú Szervezet 
1038 Budapest, Temes u. 11.

Nyilvántartási szám: 61140/2006 Adószám: 18125342-2-41 Bankszámlaszám: 12010501-00144412-00100001

1*2. Szakmai feltételek

A dolgozói személyi feltételek megfelelőek

Munkakör/fő 2018. október 2019. október
Tanító, tanár 22 23
Gyógypedagógus 11 10
Pszichológus 3 3
Pedagógiai munkát 
közvetlenül segítő 13 15
Technikai dolgozó 5 5
Összesen 54 56

1.3 Megvalósítás módszerei

Rendszeres iskolai foglalkozás típusok 2019. átlag óra/hét
Tanóra 393
Napközi, tanulószoba 195
Rehabilitációs órák 189

Tehetség fejlesztő órák 12

Összesen: 789

1.3.1. Tanórán alkalmazott kiemelt módszerek

• A 6. évfolyamig minden tanórán, a 7-8. évfolyamon szükséglet szerint gyógypedagógiai 

asszisztens támogatja a különböző eltérő képességű és személyiségállapotú tanulók 

sikeres tanulási tevékenységét.

• Az osztályokban a tanórákon az egyes terápiákból átvett módszerekkel valósul meg a 

tanulók folyamatos motivációja (azonnali megerősítés tárggyal, jellel; óra menetének 

vázlata a táblán; szükség szerint egyéni, lebontott értékelő tábla stn)

• kooperatív technikák alkalmazása: pármunkam. csoportmunka

• élménypedagógiai módszerek alkalmazása: témahét, kis-és nagy projektek, játékalapú 

feladat adás

• egyéni képességek szerinti tervezett folyamatos differenciálás; szakértői 

véleményekben foglalt könnyítések biztosítása

• digitális technikák alkalmazása

• nívócsoportos angol nyelvoktatás
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1.3.2. Rehabilitádós órák típusai

A rehabilitációs és fejlesztő órák jellemzően 1-4 fős csoportokban valósulnak meg. Nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy az SNI tanulók a lehető legsérülésspecifikusabb tartalmú 

fejlesztéseken vegyenek részt. Ezt a tanulók félévenkénti fejlesztési terveiben és a konkrét 

fejlesztési órarendben rögzítjük. Az órákat a sérüléstípusnak megfelelő képzettségű szak- 

gyógypedagógusok és pszichológusok tartják. A nem SNI státuszú tanulókkal 

fejlesztőpedagógusok foglalkoznak.

• autizmusspecifikus fejlesztés

• pszichopedagógiai viselkedéstréning

• pszichopedagógiai figyelem tréning

• pszichés megsegítés pszichopedafógussal, pszichológussal

• mozgásterápiás fejlesztések ( Alapozó Terápia, szenzoros integrációs terápia)

• diszlexia, diszhráfia, diszkalkulia terápiás fejlesztések

• tanulásmódszertani fejlesztés

• komplex gyógypedagógiai fejlesztés

• tanórai megsegítés tanár-gyógypedagógus kettős óravezetéssel

1.3.3. Tehetségfejlesztés

Egyéni fejlesztési terv minden gyermekről készül. Ez tartalmazza azokat aterületeket is, 

aminem a tanuló sikeres, tehetséges. Kiemelten fontos, hogy a komplex személyiségfejlesztés 

és a transzfer hatás miatt biztosítsuk a sikeres területek kialakulását, fejlődésétét.

• dráma, színjátszás

• angol nyelv

• informatika

• csapatsport -  frizbi

Szoros szakmai kapcsolatot ápolunk:

• M ÉTA Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tanszak

• Sakk-Matyi

• Logischool

• különböző levelezős, digitális és jelenléti versenyek (Zrínyi, Bendegúz, stb)
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1.3.4. Tanórán kívüli foglalkozások

• Napközi-tanulószoba minden tanuló számára biztosított és javasolt, a sajátos nevelési 

igényű szükségletek magvalósulásával a tanítási nap szerves folytatásaként

• Iskolai hagyományos rendezvények a szülők bevonásával: Télapó, Luca-vásár, 

Halloween, Karácsony, Farsang, Színkupa, Ballagás, Labore Plakett

• Kirándulások, kulturális programok, 3 napos erdei iskolák

1.3.5. Kapcsolatok

• belső szakmai team-munka a különböző szakterületek pedagógusai között: osztály- 

teamek

• együttműködés pedagógusképző és továbbképző intézményekkel

• szoros kapcsolat, együttműködés a szülőkkel

• együttműködés a kerületi és a fővárosi pedagógiai szakszolgálatokkal

• együttműködés külső diagnosztizáló és ellátóhelyekkel

• együttműködés családsegítő és gyermekvédelmi intézményekkel

• együttműködés társintézményekkel, területi intézményekkel

1.4. Eredmények

A tanulók tanulmányi eredménye többnyire megfelel képességeiknek, 

személyiségállapotuknak. Évismétlésre nem került sor. Két tanuló javítóvizsgája augusztusban 

sikeres volt.

A középiskolai beiskolázái mutatóink évek óta jók.

A  2019-ben végzős 8. osztály középiskolai beiskolázás

11 fő (ebből 7 SNI; 5 autista, 1 beszédfogyatékos, 1 pszichés fejlődési zavar) 

gimnázium: 5 fő; szakgimnázium: 2 fő; szakiskola: 4  fő

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium 
1097 Bp. Illatos út 2-4.

Szakgimnázium/művészeti és médiafotográfus 
szak

Látássérültek Szakiskolája 1146 Bp. Ajtósi 
Dürer sor 39.

szakiskola

Magyar Gyula Kertészeti Szakgimn. És 
Szakközépisk.

szakközépiskola

Budapesti Komplex SZC Mándy Iván 
Szakközépisk. És Szakiskola 1089 Bp. Elnök 
u.3.

szakiskola/szakács
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Óbudai W aldorf Ált. isk., Gimnázim és AMI 
1037 Bp. Bécsai út 375.

9. osztály/gimnázium

Kürt Gimnázium 2. Hallássérültek Óvoda, 
Ált.l., Spec.szakisk., Egymi és Kollégium 
1147 Bp. Cinkotai u. 125-137

gimnázium

Tandem Gimnázium 1013 Bp. Krisztina krt. 
59/b

9. évf. gimnázium

Kanizsai Dorottya Egü.Szakközépisk. És 
Szakgimn. 1043 Bp. Kassa u. 24/A

0004 szakgimnázium

Európa Alapítvány Középfokú Intézet 
Gimnázium 1136 Bp. Balzac u.7.

gimnázium

Tüskevár Iskola gimnázium

Pesti Barnabás Élelmiszer.ip.Szakgin. És 
szakközépisk. 1062 Bp. Andrássy út 63-65.

0003 szakközépiskola/pék osztály
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2. EMM149660/2018 IK sz.-ú támogatás

2018. június 6-án azzal a kérelemmel fordultam Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár úrhoz, hogy a Hunyadi Mátyás emlékév keretében a Megfelelt a Napnak című történelmi 

regényem újra kiadásra, bemutatásra kerüljön, és eljuthasson a lehető legtöbb határon túli magyar 

iskolába. 1500 példány kiadói, nyilvánossággal kapcsolatos és a külhoni területekre való személyes 

eljuttatásának költségeihez 950 000 Ft támogatást kértem.

Kérésemet azzal indokoltam, hogy a mű 2008-ban első díjat nyert a Honvédelmi Minisztérium és az 

írószövetség, a Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulójára kiírt pályázatán, amelynek a 

Hunyadiak személyén túl a korszak teljes körű eseménytörténeti, bel- és külpolitikai bemutatása 

mellett a művészeti, kulturális és tudományos élet ismertetése is tárgya volt. A pályázati cél 

teljesülését a -  neves irodalmárokból álló -  zsűri így ítélte meg: „A pályázat legnagyobb teljesítménye 

a Megfelelt a Napnak című monográfia... Minden részletre kiterjed ez, s az összefüggéseket és a 

jellemeket is meggyőzően emeli ki. Nagyon jó a stílusa..."

Persze a pályázati cél teljesítése csupán az írói világteremtés eszköze -  folytattam. -  A szélesre tárt 

ajtó mögött újabb és újabb ablakok sejlenek, mindegyiket ki kell nyitni, és mindegyikből vissza kell 

nézni, hogy azokból milyennek látszik a megtett út. A világ nem csak kifelé, de befelé is tágul: Mátyás 

királynak nem csupán jeles tetteit, de tetteinek indítékait is meg kell érteni, hiszen a borotvaéles 

gondolkodást a lélek finom rezdülései kísérik. Művem a kontrasztok könyve, ellentét feszül -  többek 

között -  hazánk (gyászos jövőjét már megelőlegező) széttöredezettsége és a központosított állam 

egysége között, Magyarország és a szomszédos államok között, az uralkodó és az országnagyok között, 

valamint Mátyás és Beatrix között. Miképp saját kortársai, a tudományos emlékezet is 

különbözőképpen ítéli meg nagy nemzeti uralkodónk működését, vannak, akik nyugati háborúi miatt 

bírálják (a törökök elleni védekezés elhanyagolásával vádolva), mások a „nemesi köztársaság"' 

megszüntetéséért vagy a lakosságra nehezedő adóprésért és pazarlónak vélt udvartartásáért, illetve 

mecénási tevékenységéért.

A nézőpontok és vélemények kereszttüze még élesebben fénylik azáltal, hogy a regény narrátorául 

Janus Pannoniust, llkusi Mártont és -  az udvari asztrológus személyén keresztül -  magát Mátyás királyt 

választottam. Azzal pedig, hogy keretéül a király halálát, illetve az azt követő három esztendő 

történéseit állítottam, az olvasó nem csak arra kap lehetőséget, hogy a különböző álláspontok közül 

választva megítélhesse az uralkodó lépéseit (esetleg példát merítve belőlük), hanem hogy azokat
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összehasonlítsa utódainak ténykedésével is: „Ötszáz, ezer év múltán lehet majd Mátyásról úgy 

gondolkodni, mint Róma vagy Hellász nagyjairól. Amikor már nem elvakult szeretetből vagy gyűlöletből 

ítélünk. Megbocsáthatóvá válnak a hibák, tisztán látszanak a törekvések, melyek korábbi vagy későbbi 

korok erőfeszítéseivel szembesíthetők. Amikor mindarra, ami Budán látható, úgy tekinthet a kései kor, 

mint Athén romjaira."

Kérésem kedvező elbírálásban részesült, így 1500 pld-ban kinyomtatásra került a Megfelelt a Napnak 

második kiadása. A kiadó feladatokat a Hungarovox Bt., a nyomást a SÉD Kft., a PR tevékenységet a P. 

Swan Kft. végezte el magas színvonalon.

A külhoni szervezetekkel való kapcsolatfelvételt követően Erdélybe, a Felvidékre, a Muravidékre és 

Horvátországba egyaránt 5-5 könyv került postázásra. Erdélyre, a legnagyobb magyar közösségű 

területre azonban különös figyelemmel koncentráltam. Itt a Romániai Magyar Pedagógusszövetséggel 

karöltve két könyvbemutatót szerveztünk: április 15-én Kolozsvárt, 16-án pedig Csíkszeredán. A 

kolozsvári eseménynek igen nagy volt a látogatottsága, a Csíkszeredái felől pedig jó sajtóvisszhang kelt.

Az erdélyi magyar közösségnek 650, a felvidékinek 320 kötetet adtam át -  a csatolt átvételi 

e(ismérvényék szerint - ,  így e régiók minden magyar iskolájába eljuthatott Hunyadi Mátyás politikai 

ideológiai torzítást nem szenvedett üzenete.

m e g é r te d  a l a p ítv á n y
lOSöBudape«, tfcrow u. 11, 
NyKvöntartá*! «a: 611400006 

Adón.: 18126342-1-41 
Bmtelaat: 12010501-00144412-00100001

Budapest, 2021. február 23.
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