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GRUSSWORT

KÖSZÖNTŐ
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Végre elkészült és kézben tarthat-
juk az Audi Hungaria Iskola első  
évkönyvét.
Egy évkönyv nem egy ünnephez 
kapcsolódik. Az évkönyv például 
nem egy iskolai évforduló alkalmá-
ból készül, és nem feltétlenül időren- 
di sorrendben, a teljesség igénye nél-
kül tekint vissza a tanév eseményei-
re, melyeket sokszor szubjektíven az 
alábbi módon ábrázol:

 fényképekkel, amelyek az osztály-
közösségekről és az iskola minden-
napjairól készültek;

 számokkal és statisztikai adatokkal, 
melyek egy átfogó képet nyújtanak 
iskolánkról;

 beszámolókkal és írásokkal, ame-
lyek az iskolai életet mutatják be, a 
tanításon kívüli eseményekkel, ver-
senyekkel és az egyéb projektek 
színes kínálatával.

Az évkönyv látványos módon szem-
lélteti az intézményünkben központi 
szerepet betöltő interkulturális találko-
zást, a tanórákon kívüli oktatási prog-
ramok sokszínűségét és a képzési 
változatosságot. A diákok számára 

ez a sokszínűség tölti meg élettel az 
iskolát. Ugyanakkor, ezen események 
jelentősen hozzájárulnak az intéz-
mény vonzerejének pozitív alakulá-
sához. 
Mivel figyelmünket általában a jövőbe-
ni feladatokra irányítjuk, az évkönyv 
egy érdemes kísérlet lehet arra, hogy 
megmutassa a tanév során elvégzett 
feladatainkat mennyiségben és azok 
minőségi sokszínűségében, melyek a 
tudás, a képességek, a kompetenciák 
és kiváltképp a maradandó értékek át-
adása, különböző, izgalmas módsze-
rekkel, és sokféle tanítási helyszínen.

endlich liegt es vor, das erste Jahr-
buch der Audi Hungaria Schule. 
Ein Jahrbuch ist keine Festschrift wie 
sie etwa anlässlich eines Schuljubi-
läums verfasst wird. Ein Jahrbuch 
möchte das abgelaufene Schuljahr 
Revue passieren lassen – nicht un-
bedingt chronologisch und mit Sicher-
heit nicht vollständig, aber zwangs-
läufig subjektiv:

 mit Bildern der Klassen und aus 
dem schulischen Alltag

 mit Zahlen, Daten und Statistiken, 
die einen Überblick über unsere 
Schule geben

 mit Berichten und Texten, die das 
Schulleben mit seinem reichen An-
gebot in Form von außerunterricht-
lichen Aktivitäten, Wettbewerben 
oder Projekten veranschaulichen.

Das Jahrbuch stellt auf eindrucks-
volle Weise dar, wie vielfältig inter-
kulturelle Begegnung, Lerninhalte 
und Angebote über den Pflichtunter-
richt hinaus sind.
Aus dem Blickwinkel der Schüler 
sind es gerade diese außerunter-
richtlichen und interkulturellen Ak-
tivitäten, die ihre Schule mit Leben 
füllen. Letztendlich leisten diese Un-

Kedves Olvasó! 

Liebe Leserinnen und Leser,

Helmut Seiler 
Schulleiter/ Főigazgató
Audi Hungaria Schule
Audi Hungaria Iskola 
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ternehmungen einen wesentlichen 
Beitrag zur Attraktivität der Schule.
Da unsere Aufmerksamkeit zumeist 
eher auf zukünftige Aufgaben gerich-
tet ist, kann ein Jahrbuch ein lohnen-
der Versuch sein, die Menge und Viel-
falt dessen festzuhalten, was im Laufe 
eines Schuljahres unsere Aufgaben 
ausmacht: 
Den jungen Menschen Wissen, Kön-
nen, Kompetenzen und insbesondere 
auch bleibende Werte zu vermitteln, 
ihnen Erfahrungen zu ermöglichen - in 
verschiedensten Formen, an vielfälti-
gen Lernorten. 
Mit unserem ersten Jahrbuch wollen 

wir Rechenschaft ablegen über unse-
re schulische Arbeit und die in diesem 
Schuljahr erzielten Ergebnisse.
Um als Schule attraktiv zu bleiben, 
ist es erforderlich, ständig qualitative 
Verbesserungen anzustreben. Einen 
wichtigen Schritt in diesem Prozess, 
den wir bei unserer Arbeit von Anfang 
an vor Augen hatten, unternahmen wir 
mit dem Beginn der Implementierung 
eines systematischen Pädagogischen 
Qualitätsmanagements.
Dem Projektteam und allen, die mit 
ihrem Engagement zum Gelingen die-
ses Jahrbuchs beigetragen haben, gilt 
mein herzlicher Dank.

Liebe Leserinnen und Leser, ich lade 
sie nun herzlich ein unser Jahrbuch 
durchzublättern und auf das vergan-
gene Schuljahr zurückzublicken. Las-
sen Sie sich durch die Fülle der Aktivi-
täten überraschen.

Első évkönyvünkben számot kí-
vánunk adni iskolai munkánkról 
és az elmúlt nevelési évben elért  
eredményekről.
Intézményünk vonzerejének megtar-
tása érdekében folyamatos minősé-
gi fejlődésre van szükség. Oktatási 
munkánk során ezt a folyamatot a 
kezdetektől fogva szem előtt tartottuk. 
Az elmúlt tanévben a szervezett pe-
dagógiai minőségmenedzsment be-
vezetésével fontos előrelépést tettünk 
ezen a területen is.
Szeretném köszönetemet kifejezni a 
projektcsapatnak, valamint mindenki-

nek, aki elkötelezett munkájával hoz-
zájárult első évkönyvünk sikeréhez.
Kedves Olvasó! Szeretettel felkérem, 
lapozza át évkönyvünket, tekintsen 
vissza velünk együtt az elmúlt taní-
tási évre és csodálja meg az intéz-
ményünkben folyó sokszínű oktatási 
munkát.
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Az Audi Hungaria Iskola Intézmény-
fenntartó és Működtető Közalapítvány 
elnökeként sok szeretettel köszöntöm 
Önöket az Audi Hungaria Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium 2016-ban 
első alkalommal kiadásra kerülő év-
könyvében. 
Közalapítványunk a bajai Magyaror-
szági Németek Általános Művelődési 
Központja Intézményfenntartó és Mű-
ködtető Közalapítványból jogutódlással 
kiváló, önálló közalapítványként 2014 
szeptemberében kezdte meg működé-
sét azzal a céllal,  hogy győri székhelyű 

fenntartó szervezetként biztosítsa és tá-
mogassa az intézmény működését. 
A közalapítvány létrejöttekor az alapí-
tók, a Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata és az Audi Hunga-
ria is szívügyének tekintette, hogy az 
Audi Hungaria Iskola a Németország 
által elismert több, mint 140 külföldi 
német iskola egyikeként a német gyer-
mekek oktatása mellett a magyar gyer-
mekeknek is lehetőséget biztosítson a 
német nyelv magas szintű elsajátítá-
sára, valamint interkulturális találkozó-
helyet biztosítson gyermekeknek, ta-

nulóknak és  tanároknak egyaránt. Az 
intézmény olyan színvonalas nevelést 
és oktatást biztosít, ahol a német nyelv 
és kultúra népszerűsítése az óvodától 
egészen a gimnáziumig kiemelten fon-
tos szerepet kap. 
Kérem, tekintse meg az Audi Hungaria 
Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
évkönyvét, hogy bepillantást nyerjen az 
intézmény mindennapjaiba! 

Elnöki köszöntő 

Als Vorsitzende der Audi Hungaria 
Schule Öffentlichen Träger- und Betrei-
berstiftung begrüße ich Sie anlässlich  
des Erscheinens des ersten Jahrbuchs 
aufs Herzlichste.
Unsere Stiftung begann ihre Arbeit im 
September 2014 als Rechtsnachfolger 
der Träger- und Betreiberstiftung des 
Ungarndeutschen Bildungszentrums 
Baja. Das Ziel unserer Stiftung – als 
Trägerorganisation mit Sitz in Győr – 
ist, den Betrieb der Bildungseinrichtung 
sicherzustellen und zu unterstützen.
Die Gründer, namentlich die Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeut-
schen und die Audi Hungaria, erach-
teten es bei der Gründung der Stiftung 
als ihre Herzensangelegenheit, dass 
die Audi Hungaria Schule – als eine der 

mehr als 140 anerkannten deutschen 
Auslandsschulen – neben der Aus-
bildung von deutschen Kindern auch 
ungarischen Schülern die Möglichkeit 
gibt,  die deutsche Sprache auf hohem 
Niveau zu erlernen. Des Weiteren soll-
te eine interkulturelle Begegnungsstät-
te für Kinder, Schüler und Lehrer glei-
chermaßen geschaffen werden. Die 
Institution ist ein Garant für hochwerti-
ge Erziehung und Bildung vom Kinder-
garten bis zum Gymnasium, in deren 
Rahmen  die deutsche Sprache und 
Kultur immer eine zentrale Rolle spielt. 
Bitte sehen Sie sich das Jahrbuch der 
Audi Hungaria Schule an, das Ihnen ei-
nen Einblick in den Alltag der Institution 
gewähren möchte.

Grußwort

Schubert Olívia
Vorsitzende des Stiftungsrates
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke
Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger - 
und Betreiberstiftung
Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó 
és Működtető Közalapítvány
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Az Audi Hungaria Iskolában az 
autó- és motorgyártó vállalat támo-
gatásával 2010-ben indult meg az 
oktatás. Az intézmény kezdetben a 
bajai Magyarországi Németek Mű-
velődési Központja tagozataként, 
az Audi Hungaria magyar és német 
munkavállalóinak gyermekei részé-
re biztosított általános és középis-
kolai képzést.

Valóban létezhet, hogy egy járműgyártó 
aktív szerepet vállal a képzésben, okta-
tási intézmények felépítésében és kiala-
kításában? Nos, a válasz igen. Hiszen 
tudjuk, hogy ha sikeresek akarunk lenni, 
be kell fektetnünk a jövőre való felké-
szülésbe. A tapasztalat igazolja, hogy a 
siker kulcsa a tudás és a képzés.
Az Audi Hungaria Iskola 2013 óta  
egyike a Német Szövetségi Köztár-

saság Kormánya által a világszerte  
elismert 142 külföldi német iskolának. 
2014 szeptembere óta az első osztály-
tól kezdve a német és a magyar gyer-
mekek közösen tanulnak egy magyar–
német képzési koncepció szerint.
A végzős diákok tanulmányaik befe-
jeztével olyan bizonyítványt kapnak, 
melyet Németországban és Magyaror-
szágon is egyaránt elismernek.

2010 hat der Automobil- und Mo-
torenhersteller die Gründung der 
Audi Hungaria Schule als externe 
Abteilung des Ungarndeutschen 
Bildungszentrums in Baja zur Si-
cherung der Grund- und Mittelstu-
fenausbildung der Kinder ungari-
scher und deutscher Mitarbeiter 
gefördert. Ja, ein Automobilprodu-
zent beschäftigt sich auch mit Bil-
dungsaktivitäten und dem Ausbau 
von Bildungseinrichtungen. Denn 
erfolgreich zu sein, hat viel damit 
zu tun, wie gut man sich auf die 
Zukunft vorbereitet. Wissen und 
Bildung sind Schlüssel zum Erfolg. 
Seit 2013 ist die Audi Hungaria 

Schule eine der 142 weltweit aner-
kannten deutschen Auslandsschu-
len, wo deutsche und ungarische 
Kinder seit September 2014 nach 
einem ungarisch-deutschen Bil-
dungskonzept gemeinsam unter-
richtet werden. Die Schüler erhalten 
beim Schulabschluss Zeugnisse, 
die sowohl in Deutschland als auch 
in Ungarn anerkannt werden. Ein-
zig die Audi Hungaria Schule kann 
in der Region Győr – und in zumut-
barer Entfernung – ein Bildungs-
angebot nach innerdeutschen Bil-
dungsplänen gewährleisten. Die 
Audi Hungaria Schule ist der Ort 
der deutsch-ungarischen Begeg-

Dr. Knáb Erzsébet, az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 
személyügyekért felelős ügyvezető igazgatójának köszöntője 

Almanach Audi Hungaria Schule – 
Statement von Frau Dr. Elisabeth Knab

Dr. Knáb Erzsébet 
Geschäftsführerin Personalwesen
ügyvezető igazgató, Személyügy  
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
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nung, wo die deutsche Sprache und 
Kultur in einer interkulturellen Um-
gebung gefördert wird. Durch das 
Schulbauprojekt entsteht bis Früh-
ling 2017 für insgesamt 650 Schüler 
ein neues, modernes Bildungszen-
trum, das den Ansprüchen des 21. 
Jahrhunderts entsprechen wird. 
Das ist unser Beitrag zur Bildungs-
entwicklung in der Region und die 
Übernahme einer Gestaltungsauf-
gabe und von einem Stück Verant-
wortung für die Gesellschaft. 
Ich wünsche mir, dass die Audi 
Hungaria Schule diesen Weg einer 
zukunftsfähigen und vielverspre-

chenden Entwicklung weitergeht 
und bedanke mich für das Engage-
ment bei allen Beteiligten, die part-
nerschaftlich und mit gemeinsamer 
Kraft und Leidenschaft die Zukunft 
mitgestalten. 

A győri régióban kizárólag az Audi 
Hungaria Iskola nyújt a német okta-
tási irányelveknek megfelelő képzést.
Az Audi Hungaria Iskola a német–ma-
gyar találkozások helyszíne, ahol az 
interkulturális környezetben a német 
nyelv és kultúra fejlesztése központi 
szerepet tölt be.
Az iskolai beruházási projekt által 
2017 tavaszáig egy összesen 650 ta-
nulót befogadó, teljesen új és modern 
oktatási központ létesül, amely teljes 
mértékben megfelel a XXI. század kö-
vetelményeinek.
Tevékenységünk által hozzájárulunk a 
régió képzési fejlesztéséhez és felvál-

laljuk az annak kialakításával kapcso-
latos feladatokat. Vállalatunk számára 
ez a társadalmi felelősségvállalásnak 
egy kiemelten fontos része. 
Bízom benne, hogy az Audi Hunga-
ria Iskola fokozatosan halad tovább 
a jövőre való felkészítés és a fejlődés 
útján. Mindezek mellett köszönetet 
mondok mindazoknak, akik partneri 
együttműködéssel, valamint közös 
erővel és elhivatottsággal hozzájárul-
nak a jövőbeni sikerek megalapozá-
sához.
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GESCHICHTE DER 
AUDI HUNGARIA SCHULE 

2010‒2016

AZ AUDI HUNGARIA 
ISKOLA TÖRTÉNETE 

2010‒2016
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„Die Audi Hungaria Schule ist der Ort der deutsch-ungarischen 
Begegnung, wo die deutsche Sprache und Kultur in einer 
interkulturellen Umgebung gefördert wird. Durch das 
Schulbauprojekt entsteht bis Frühling 2017 für insgesamt 
650 Schüler ein neues, modernes Bildungszentrum, das 
den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts entsprechen wird.“
 

Dr. Knáb Erzsébet ügyvezető igazgató, Személyügy
 AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

„Az Audi Hungaria Iskola a német–magyar találkozások 
helyszíne, ahol az interkulturális környezetben a német 
nyelv és kultúra fejlesztése központi szerepet tölt be.
Az iskolai beruházási projekt által 2017 tavaszáig egy 
összesen 650 tanulót befogadó, teljesen új és modern 
oktatási központ létesül, amely teljes mértékben megfelel a 
XXI. század követelményeinek.”

Dr. Elisabeth Knáb Geschäftsführerin, Personalwesen 
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
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Schülerzahl 
tanulói létszám

2010/11

Jahrgangs-
stufen 1–3

1–3. évfolyamok

2015/16

Jahrgangs-
stufen 1–9

1–9. évfolyamok

2017/18

Jahrgangs-
stufen 1–12

1–12. évfolyamok

Zahl der Lehrkräfte 
pedagóguslétszám

200

300

400

500

600

Entwicklung der Audi Hungaria Schule seit dem Schuljahr 2010/11
Az Audi Hungaria Iskola fejlődése a 2010–11-es tanévtől
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ENTWICKLUNG DER AUDI HUNGARIA 
SCHULE SEIT DEM SCHULJAHR  
2010/11

Gründung als externe Abteilung des 
Ungarndeutschen Bildungszentrums Baja 
Start auf dem Schulgelände Bácsai utca – zunächst 
im Gebäude des jetzigen Kindergartens – mit 3 
Klassen, 58 Schülern, 8 Lehrkräften 
Grundlage: bilinguales Unterrichtskonzept

Az iskola alapítása a bajai  Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központjának tagintézmé-
nyeként. Működés megkezdése a Bácsai úti iskola 
területén, a mostani óvoda épületében, 3 osztályban 
58 tanulóval és 8 pedagógussal, az oktatás alapja a 
kétnyelvű koncepció.

AZ AUDI HUNGARIA ISKOLA FEJLŐDÉSE A  
2010–11-ES TANÉVTŐL

2010–2011



 Az Audi Hungaria Iskola átveheti a 
Szent-Györgyi Albert Iskola nagy 
iskolaépületét.

 Újonnan felvett tanulókkal beindul az 
5. és a 6. évfolyam.

2004

 Gründung des Kindergartens als 
eigenständige Abteilung der Audi Hungaria 
Schule 

 Start mit zwei altersgemischten Gruppen zu 
je 25 Kindern

 Grundelemente des pädagogischen 
Programms: Begegnung mit der deutschen 
und ungarischen Sprache und Kultur, 
bilinguale Erziehung, Vorschulerziehung, 
Kooperation mit der Grundschule

 Das große Schulgebäude der Szentgyörgyi 
Albert-Schule wird an die Audi Hungaria 
Schule übergeben. 

 Einführung der Jahrgangsstufen 5 und 6 
mit neu aufgenommenen Schülern

 Az óvoda alapítása az Audi Hungaria Iskola 
önálló intézményegységeként.

 Működésének megkezdése két, 25 fős vegyes 
életkorú csoporttal.

 Az óvoda nevelési programjának főbb elvei: 
találkozás a magyar és a német nyelvvel, 
valamint a kultúrával, kétnyelvű nevelés, 
felkészítés az iskolakezdésre, együttműködés 
az általános iskolával.

2012–20132011–2012

Geschichte der Audi Hungaria Schule (2011–2014) 
Az Audi Hungaria Iskola története (2011–2014)
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 Die Schule bezieht das alte Tulipános-
Gebäude, mehrere Klassen der 
Grundschule bekommen hier ihre 
Unterrichtsräume.

 Anerkennung als deutsche 
Auslandsschule, Teil des Netzwerkes 
von insgesamt 142 deutschen 
Auslandsschulen weltweit

 Az iskola beköltözhet a régi 
tulipános épületbe, az általános 
iskola alsó tagozatának több 
osztálya kap itt helyet.

 Az iskola megkapja az elismerést 
mint külföldi német iskola, ezáltal 
a világszerte működő 142 külföldi 
német iskola hálózatának  
részévé válik.

 Juli 2014: Grundsteinlegung 
für das Erweiterungs- und 
Sanierungsbauvorhaben

 2014. július: az iskola bővítési és 
felújítási munkálatainak alapkőletétele.
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 Neue Trägerorganisation: die Audi Hungaria 
Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung 
(AHIM) beginnt im September 2014 ihre Arbeit

 Einführung des neuen integrierten Konzeptes (Sprach-
badmethode usw.) in der Grundschule

 ZIEL: 
 Förderung der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit 
 die Alphabetisierung geschieht in der Muttersprache, 

sonst wird den ganzen Tag deutsch gesprochen, 
der Unterricht erfolgt in allen Fächern in deut-
scher Sprache

Geschichte der Audi Hungaria Schule (2014–2018) 
Az Audi Hungaria Iskola története (2014–2018)

 Abschluss des ersten Bauabschnitts
 Zu Beginn des Schuljahres Bezug der neuen und 

sanierten Schulgebäude mit 10 Klassenstufen, 
450 Schülern und 58 Pädagogen

 Fertigstellung des ersten Neubauabschnitts im 
September 2015 

 Fertigstellung des 2. Neubauabschnitts im April 2016 
 Fertigstellung des neuen Eingangsbereichs, der Aula 

und der neuen Labor- und Unterrichtsräume
 Erste Sekundarstufe I Abschlussprüfung, erster 

mittlerer Bildungsabschluss
 Start Teilprojekt 1 Berufsausbildung 

 Lezárul az építkezés első üteme.
 A tanév elején az intézmény 10 évfolyammal, 

450 diákkal és 58 pedagógussal beköltözhet az 
iskola új és felújított épületeibe.

 2015 szeptemberében felavatják az első 
újonnan elkészült épületegyüttest. 

 2016 áprilisában lezárul a második ütem, 
elkészül az iskola új bejárati része, az 
aula, valamint az új laborok és tantermek.

 Első 10. osztályos záróvizsga a német 
tagozaton. 

 Megkezdődik a szakmai képzés  
1. részprojektje.

2015–20162014–2015

 Új iskolafenntartó: az Audi Hungaria Iskola 
Intézményfenntartó és Működtető Köz-
alapítvány (AHIM) 2014 szeptemberében 
megkezdi működését.

 Az általános iskola alsó tagozatában új integ-
rált oktatási koncepció (nyelvi megmerítke-
zés módszere) kerül bevezetésre.

 CÉL: 
 a nyelvi kommunikációs készség fejlesztése,
 az írás és olvasás oktatása a diákok 

anyanyelvén történik, azon kívül egész nap 
mindenki németül beszél, minden tantárgyat 
német nyelven tanítanak.
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 Ausblick 
 Erste deutsche Hochschulreifeprüfung 

erstes ungarisches Abitur
 12 Jahrgangsstufen mit ca. 600 Schülern 

und ca. 100 Lehrkräften

 Kitekintés – merre tartunk?
 Első német érettségi vizsga, első 

magyar érettségi vizsga.
 12 évfolyam, kb. 600 diákkal és 

kb. 100 pedagógussal.
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Beszélgettünk az általános iskola pe-
dagógusaival, akik már a kezdetektől 
fogva intézményünkben tanítanak. A 
kezdeti időszakról, mi az, amire szí-
vesen emlékeznek vissza, ami nagy 
benyomással volt rájuk – személyes 
élmények, benyomások, emlékek.
 Rauchwarter Péter:

 „A kezdeti időszak enyhén zűrös 
volt, számomra mégis kedves em-
lék marad. Az évnyitó előtti nap 
szállították az asztalokat, padokat 
– mindannyian segítettünk lerakod-
ni a kamiont, együtt rendeztük be 
a tantermeket. Élmény volt, hogy a 

kis csapatunk mindent maga szer-
vezett meg, mindenki mindenféle 
feladatot látott el, mindenben tá-
mogattuk egymást, mint egy csa-
ládban. A szoros együttműködés 
által összekovácsolódott a tanári 
közösség. A kivételes körülmé-
nyek dacára mindig jó hangulat 
uralkodott. Én személyesen leg-
inkább a közös kirándulásokra és 
nyári táborokra emlékszem vissza."

 Kiss Edit: 
 "A kezdeti és kezdetleges állapo-

tokra tekintek vissza, semmiféle 
rossz érzés nem tölt el. Az első 

évben az alsó tagozat a mostani 
óvoda épületében kapott helyet. 
Az ottani vékony falaknak köszön-
hetően a tanári szobában mindig 
hallottuk, milyen órát tartanak a 
szomszédos tantermekben. A cse-
kély létszámú tanári gárdának a 
rengeteg előnye mellett azért hát-
rányai is akadtak. Mivel kevesen 
voltunk, hetente kellett mindegyi-
künknek felügyeletet ellátni.“ Majd 
a legemlékezetesebb pillanatról 
mesélt: „Számomra legmeghatá-
rozóbb esemény az udvarban tar-
tott első évnyitó, mely egy hűvös, 

Wir fragten unsere Grundschulleh-
rer, die schon seit Beginn an unserer 
Schule unterrichten, wie sie jene An-
fangszeit erlebt haben, woran sie sich 
gerne erinnern, was sie besonders be-
eindruckt hat – persönliche Erlebnisse, 
Eindrücke, Erinnerungen.
  Rauchwarter Péter:

 Ich möchte die zuweilen turbulen-
ten Anfänge nicht missen, alles war 
leicht chaotisch; erst einen Tag vor 
Schulbeginn wurden Tische und 
Bänke angeliefert, alle haben mitge-
holfen den LKW abzuladen und die 
Klassenzimmer einzurichten. Es war 
ein Erlebnis alles im kleinen Kreis 
selbst zu organisieren, alle haben 
sämtliche Aufgaben erledigt, alle 

unterstützten sich gegenseitig, wie 
in einer Familie eben. Dies hat das 
Team eng zusammengeschweißt, 
trotz der außerordentlichen Umstän-
de waren wir meistens wohlgelaunt. 
Ich persönlich erinnere mich beson-
ders gern an die gemeinsamen Aus-
flüge und Sommercamps.

  Kiss Edit:
 An die anfänglich etwas rudimentä-

ren Zustände haben wir keinerlei 
schlechte Erinnerungen. Damals 
waren wir im Gebäude des jetzigen 
Kindergartens untergebracht, die 
Wände waren so schlecht isoliert, 
dass im Lehrerzimmer immer zu 
hören war,  was für Stunden in den 
angrenzenden Klassenzimmern ab-

gehalten wurden. Das kleine Leh- 
rerkollegium hatte natürlich eine 
Menge Vorteile, aber auch Schat-
tenseiten, jeder von uns hatte ein-
mal die Woche Aufsicht. Ich kann 
mich nur zu gut an die erste Schul-
jahreseröffnungsfeier erinnern, 
es war 10°C kalt und regnerisch, 
wir standen alle auf dem Sport- 
platz, die Offiziellen hielten alle ihre 
Rede, das dauerte und dauerte, un-
sere kleinen Schulanfänger waren 
am Ende total durchgefroren. Wir 
sind in den gut fünf Jahren seit-
her dreimal umgezogen, darin sind 
wir gut, und bald dürfen wir unser 
endgültiges Zuhause im sanierten 
Tulipános-Gebäude beziehen. Eine 

A kezdetektől együtt

Von Anfang an dabei
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kleine Anekdote aus der Zeit als die 
8-Klässler der Szentgyörgyi Schu-
le noch hier waren: „Schau mal, 
Edit néni, die Großen schmusen 
draußen, ach ist das romantisch!“

  Páli Ildikó:
 Es macht mich stolz, dass ich von 

Anfang an dabei sein durfte und an 
der Entwicklung der Schule mitwir-
ken konnte. Im ersten Jahr waren 
wir tatsächlich wie eine große 
Familie, alle Mitarbeiter, Leh- 
rer und Eltern arbeiteten Hand in 
Hand. Es war fast nichts vorgege-
ben, wir mussten vieles selbst erar-
beiten. Die deutschen Kollegen 
waren uns eine große Hilfe bei der 

Verwirklichung des zweisprachigen 
Unterrichtskonzeptes. Im vergan-
genen Schuljahr wurde diese vom 
neuen Konzept und der sogenann-
ten Sprachbadmethode abgelöst. 
Dadurch ist eine qualitativ hochwer-
tige sprachliche Bildung garantiert. 
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir 
aber zugeben, dass die ersten Jah-
re etwas lockerer waren, wir hatten 
mehr Freizeit. Außerdem ist es für 
Kinder und Lehrer anstrengend den 
ganzen Tag deutsch zu sprechen, 
aber das trägt natürlich auch Früch-
te, selbst in der Ungarisch-Stunde 
fragen die Kinder auf Deutsch ob 
sie zur Toilette gehen dürfen.

  Kormosné Kálmán Katalin:
 Am Anfang stürzten wir uns alle mit 

großer Begeisterung in die Arbeit, 
es war wie in einer Familie, jeder 
brachte etwas von seinem Kön-
nen und Wissen mit ein. Für mich 
persönlich war das Team-Teaching 
eine völlig neue Erfahrung, hierbei 
hat mich Judith Rech, die damalige 
deutsche Unterstufenleiterin, stets 
tatkräftig unterstützt, wofür ich ihr 
sehr dankbar bin. Einen besonde-
ren Platz nahmen Projekttage und 
Projektwochen ein, welche immer 
von fruchtbarer Zusammenarbeit 
geprägt waren. Besonders ger-
ne erinnere ich mich an deutsche 

esős napra esett. Így a megnyitó 
beszédek hosszú sora végére a 
kis elsősök szinte már reszkettek 
a hidegtől. 

 Az azóta eltelt időben, öt év alatt 
háromszor költöztünk, így eb-
ben már nagy gyakorlatra tet-
tünk szert. Azonban nemsokára 
birtokba vehetjük a végleges 
otthonunkat a felújított tulipános 
épületben.“ A pedagógus egy 
anekdotával zárta mondanivalóját 
abból az időszakból, amikor még 
ide jártak a Szent-Györgyi Albert 
iskola nyolcadikos tanulói: „Edit 

néni, nézd csak! A nagyok puszil-
kodnak … jaj, milyen romantikus!“

 Páli Ildikó büszke, hogy a kezdeti 
időszakban is itt lehetett és hozzá-
járulhatott az intézmény fejlődésé-
hez. Az első évben tényleg telje-
sen családias hangulatú közösség 
voltunk, tanárok, munkatársak, 
szülők, mindenki kéz a kézben, 
egy közös cél érdekében dolgo-
zott. Pontos és kidolgozott irányel-
vek híján sok mindent magunk fej-
lesztettünk ki. A kétnyelvű oktatási 
koncepció megvalósításában a né-
met kollégák mindig készségesen 

segítettek, támogattak bennün-
ket. A 2014–15-ös tanévben egy 
új koncepció került bevezetésre, 
melynek keretében az úgynevezett 
nyelvi megmerítkezés biztosítja a 
magas szintű idegen nyelvi kép-
zést. Őszintén szólva az első évek 
lazábbak voltak, több szabadidőnk 
volt. Azt is látni kell, hogy a tanulók 
és a pedagógusok számára fárasz-
tó az egész napos német beszéd, 
ez viszont meghozza gyümölcsét: 
előfordult, hogy egy kisdiák a ma-
gyarórán is németül kéredzkedett 
ki a mosdóba.
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Schüler/Innen, denen wir witzige 
deutsch-ungarische Wortschöp-
fungen zu verdanken haben, wie 
zum Beispiel „Schwimm-cucc“, also 
Schwimmzeug oder „víz-Kanne“, 
d.h. Gießkanne.

  Némethné Veit Gabriele
 Ich kam 2010 vom deutsch-unga-

rischen Zweig des Bildungszen- 
trum Szabadhegy hierher, was da-
mals für mich persönlich ein etwas 
gewagter Schritt war, denn niemand 
wusste, wie sich die neue Schule 
entwickeln würde. Die 3. Klasse 
wechselte fast komplett zur Audi 
Hungaria Schule. Das erste Jahr 
war für alle extrem anstrengend, 
trotzdem genossen wir die familiäre 
Atmosphäre, das hilfsbereite Mitei-
nander und den engen Kontakt zu 

den Eltern. Schon im ersten Jahr 
konnten wir uns einen hervorragen-
den Ruf erarbeiten, so dass im Jahr 
2011/12 schon zwei erste Klassen 
bei uns begannen. Seitdem ist 
die Schule immer größer gewor-
den, immer mehr Kinder wollten 
bei uns lernen, auch das Lehrer-
kollegium wuchs Jahr für Jahr 
und es kamen immer mehr deut- 
sche Gastlehrer zu uns. Das Ver- 
trauen der Eltern nahm eben-
falls zu und die Ergebnisse 
sowie das hohe Niveau des 
Unterrichts gepaart mit dem 
Engagement der Lehrkräfte 
dokumentieren, dass die neu ge- 
gründete Schule den richtigen 
Weg eingeschlagen hat.

Und wer natürlich nicht fehlen darf, 

ist Frau Piroska Szabóné Boa (Piru 
néni), unsere gute Seele im Sekreta-
riat der Grundschule:
Ich erinnere mich gerne an die Anfangs- 
zeit: das ganze Team bestand aus 9 
Personen, es gab drei Klassen mit ins-
gesamt 58 Schülern, davon fünf deut-
sche Kinder. Es herrschte eine absolut 
familiäre Atmosphäre. Natürlich haben 
wir in allen Belangen Unterstützung aus 
Baja bekommen. Ich bin froh, dass ich 
von Anfang an dabei sein durfte und die 
Entwicklung miterleben konnte. Dank 
der tollen Gemeinschaft fühle ich mich 
absolut wohl auf meinem Platz und na-
türlich dank der Kinder, die wirklich lieb 
und dankbar sein können. „Piru néni, 
ich habe meinen Wundschorf ´run-
tergekratzt, damit ich zu dir kommen 
kann!“ Dieses Zitat sagt doch alles.

 Kormosné Kálmán Katalin szívesen 
idézi fel emlékeit: „Az intézmény 
kezdeti időszakát egy nagy család-
ként éltük meg. Mindenki lelkesen 
vetette bele magát a munkába és 
tudását, tapasztalatát adta hozzá. 
Számomra a „team-teaching“ telje-
sen új feladatot jelentett, amelynek 
megoldásában Judith Rech – az 
alsó tagozat akkori vezetője – min-
dig értékes segítséget nyújtott. Ezért 
nagyon hálás vagyok neki.“ Külön 
kiemelte a projektnapokat, -hete-
ket, amelyeket minden alkalom-
mal eredményes együttműködés 
jellemzett. Végül kihangsúlyozta a 
kétnyelvű oktatásból fakadó vicces 
német, illetve magyar szavak háza-

sítását, mint például a „Schwimm-
cucc“, tehát Schwimmzeug, azaz 
úszóholmi, vagy a „víz-Kanne“,  
Giesskanne, azaz öntözőkanna.

 Némethné Veith Gabriele így em-
lékszik vissza az intézmény kezdeti 
időszakára:

 „2010-ben a szabadhegyi iskola 
német–magyar tagozatából jöttem, 
ami számomra merész lépés volt, 
hiszen senki sem tudta, hogy ho-
gyan fejlődik majd az új intézmény. 
Az akkori harmadik osztályosok 
szinte mindannyian átjöttek az 
Audi Hungaria Iskolába. Az első év 
mindannyiunk részére kifejezetten 
megterhelő volt, mégis élveztük a 
családias légkört, a kollégák segítő-

kész hozzáállását, valamint a szü-
lőkkel kialakult szoros kapcsolatot. 
Már az első évben kiváló hírnevet 
tudtunk szerezni, melynek eredmé-
nyeképpen a 2011–12-es tanévet 
már két első osztállyal kezdhettük. 
Annak idején Hegyesi Németh Már-
ta és Judith Rech közösen vezették 
az intézmény alsó tagozatát, mind-
ketten kiváló munkát végezve. Az 
intézmény azóta folyamatosan nőtt, 
egyre több szülő kívánta nálunk ta-
níttatni gyermekét. Párhuzamosan 
a tanári kar is bővült és egyre több, 
Németországból érkező vendégta-
nár csatlakozott hozzánk. A szülők 
mind növekvő bizalommal fordultak 
felénk. Az intézmény eredményei, 
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Namen von links, vordere Reihe / 
Balról jobbra, első sor
Némethné Veit Gabriele,  
Páli Ildikó, Kiss Edit

Namen von links, hintere Reihe / 
Balról jobbra, hátsó sor 
Kormosné Kálmán Katalin, Helmut Seiler, 
Rauchwarter Péter, Szabóné Boa Piroska

Von Anfang 
an dabei
A kezdetektől  
együtt

valamint a magas szintű oktatás és 
a pedagógusok elkötelezettsége bi-
zonyítja, hogy az újonnan alapított 
intézmény a helyes irányba halad.“

Aki nem hiányozhat: Szabóné Boa Pi-
roska – Piru néni –, az alsó tagozat tit-
kárságának lelke, aki szintén szívesen 
emlékszik vissza a kezdeti időszakra. 
„Az intézmény csapata csupán kilenc 

személyből állt. 58 tanuló – öt német 
kisdiák – három osztályban. Az egész 
iskolát meghitt, családias hangulat jel-
lemezte. Eleinte nagyon sok segítséget 
kaptunk Bajáról, a Magyarországi Né-
metek Általános Művelődési Központ-
jának munkatársaitól. Örülök, hogy a 
kezdetektől fogva részese lehettem az 
intézmény fejlődésének. A fantasztikus 

közösségnek köszönhetően teljesen 
jól érzem magam a munkakörömben. 
Természetesen a gyerekeknek is nagy 
részük van ebben, igazán aranyo-
sak és hálásak. Az egyik kisgyermek 
mondása máig megmosolyogtat: „Piru 
néni, lekapartam a heggemet, hogy 
bejöhessek hozzád!“, szerintem ez 
mindent elmond.“
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Struktur der
AUDI HUNGARIA SCHULE 

Deutsche Schule

Jahrgänge

Ungarische Abteilung

Altersgruppe

10d

9d

8d

7d

6d

5d

4d

3d

2a, 2b

1a, 1b

Bär

Igel

3-6 Jahre

10a

9n, 9a
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AZ AUDI HUNGARIA ISKOLA
STRUKTÚRÁJA 

Német iskola

Évfolyamok

Nemzetiségi tagozat

Korcsoport

10. d

9. d

8. d

7. d

6. d

5. d

4. d

3. d

2. a, 2. b

1. a, 1. b

Maci csoport

Süni csoport

3–6 éves kor

10. a

9. n, 9. a

8. a

7. a

6. a

5. a, 5. b

4. a, 4. b

3. a, 3. b
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Struktur des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2014/15

Jg Deutsche Schule
Deutsch-Ungarische  

Nationalitätenabteilung

Deutsch  
- Ungarische 

Abteilung (DUA)

Nationalitäten-
Abteilung

Deutsche 
Hochschulreife 

und ungarisches 
Abitur

Nationalitäten- 
abitur

12 Gymnasiale
Oberstufe11

Mittlerer  
Bildungsabschluss

10

 Sekundarstufe I

Vorbereitung auf
Sek I - Abschluss

Vorbereitung auf die Oberstufe

 9
Eingangsstufe

„Spezialgymnasium“
Eingangsstufe
Gymnasium
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A gimnázium struktúrája a 2014–15-ös tanévtől

Évf. Német iskola
Német – magyar 

Nemzetiségi tagozat

Német–magyar
tagozat 
(DUA)

Nemzetiségi
tagozat

Német érettségi és 
magyar érettségi

„Nemzetiségi
érettségi”

12 Gimnáziumi
felső tagozat11

Kisérettségi 

10
 

Felső tagozat

Előkészítés a 
kisérettségire

Előkészítés a gimnáziumi
felső tagozatra

 9
Előkészítő év

speciális gimnázium
Nyelvi előkészítő

gimnázium
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BAUPROJEKT
2014–2017

ISKOLAÉPÍTÉS 
2014–2017



„Schülern und Lehrern stehen hier nun exzellent 
ausgestattete Klassen- und Fachunterrichtsräume, eine 
eigene Küche mit Mensa, eine Sporthalle sowie schön 
angelegte Grünflächen zur Verfügung.“ 

Schubert Olívia
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schubert Olívia
A Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

„...egy nagyszabású bővítési projekt kezdődött, melynek 
során az intézmény egy olyan modern létesítménnyé bővült, 
ahol jól felszerelt oktatási tantermek és szaktantermek, saját 
konyha, étterem, tornacsarnok, valamint rendezett zöldterület 
áll a diákok rendelkezésére...”

34 Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16
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Wir bauen für Euch!
Dieses Gebäudeteil steht für  
Euch ab März 2016 zur Verfügung.
Wir bitten noch um ein wenig Geduld.
Danke!

Nektek építjük!
Ezt az épületszárnyat  
2016 márciusától vehetitek birtokba.
Még egy kis türelmet kérünk.
Köszönjük!

...Damals... 1952

...Múlt...

...Derzeit... 2015

...Jelen...

...Zukunft... 2016

...Jövő...
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Az Audi Hungaria Iskola Intézmény-
fenntartó és Működtető Közalapít-
vány részéről a győri Audi Hungaria 
Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium területén 2014-ben egy nagy-
szabású bővítési projekt kezdődött, 
melynek során az intézmény egy 
olyan modern létesítménnyé bő-
vült, ahol jól felszerelt tantermek és 
szaktantermek, saját konyha, étte-
rem, tornacsarnok, valamint rende-
zett zöldterület áll a diákok rendel-
kezésére. A beruházás keretében a 
már meglévő oktatási épületek kor-
szerűsítése, új épületrészek építé-

se, a külső területek rendezése, va-
lamint a közműhálózat fejlesztése 
történt meg, amelynek köszönhető-
en az épület 25 osztály és 650 ta-
nuló befogadására vált alkalmassá.
A projekt megvalósítása során fo-
lyamatos kihívást jelentett, hogy 
az iskolaépületekben az építési 
munkálatok ideje alatt is zajlott az 
oktatás. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
tanulók, a tanárok, valamint a szülők 
türelmét és rugalmasságát, mellyel 
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
az intézmény tanulói a 2015–16-os 

tanévet már a kor valamennyi köve-
telményének megfelelő, modern is-
kolakomplexumban kezdhették meg.

Schubert Olívia 
A Közalapítvány  

 Kuratóriumának elnöke

Die Audi Hungaria Schule Öffent-
liche Träger- und Betreiberstiftung 
begann im Jahre 2014 auf dem 
Schulgelände ein groß angelegtes 
Sanierungs- und Erweiterungspro-
jekt, in Folge dessen eine hochmo-
derne Einrichtung geschaffen wur-
de. Schülern und Lehrern stehen 
hier nun exzellent ausgestattete 
Klassen- und Fachunterrichtsräu-
me, eine eigene Küche mit Men-
sa, eine Sporthalle sowie schön 
angelegte Grünflächen zur Verfü-
gung. Im Rahmen der Investition 
wurden bestehende Schulgebäude 
modernisiert, neue Gebäudeteile 
errichtet, Außenbereiche gestaltet, 

Grünflächen neu angelegt sowie 
kommunale Versorgungsanlagen 
erweitert. Durch diese Maßnah-
men wurde ein moderner Gebäu-
dekomplex geschaffen, der für 25 
Klassen mit insgesamt 650 Schü-
lern angemessenen Raum bietet.
Die Realisierung des Projektes 
stellte eine kontinuierliche Heraus-
forderung dar, insbesondere da 
die Bauarbeiten auch während des 
Schulbetriebes fortgeführt wurden. 
In diesem Zusammenhang möchten 
wir uns bei allen Schülern, Lehrern 
sowie den Eltern für ihre Geduld 
und Flexibilität bedanken; sie alle 
haben dadurch einen wesentlichen 

Beitrag dazu geleistet, dass der 
Unterricht im Schuljahr 2015/16 in 
einem modernen, zeitgemäßen und 
allen Anforderungen entsprechen-
den Schulkomplex begonnen wer-
den konnte.

Schubert Olívia 
Vorsitzende 

des Stiftungsrates

Beruházás 

Bauprojekt
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Egy ilyen építkezési projektben ter-
mészetesen megfelelő építészeti 
keretekre is szükség van. Ily módon 
jött létre az eredeti ötletből a nagy-
szabású építési projekt, amelynek 
célja az iskola jövőképéhez illő „ott-
hon“ megteremtése. 
Az „Audi Hungaria Iskola bővítése“ 
elnevezésű projektet a tervezéstől a 
kivitelezési munkálatok befejeztéig 
az Audi Hungaria vezette és kísérte 
végig. A projektért dr. Knáb Erzsébet  

személyügyekért felelős ügyvezető 
igazgató felelt. A megvalósítás fo-
lyamatát az intézmény fenntartója, 
az Audi Hungaria Iskola, valamint 
a tervezési, finanszírozási, jogi és 
kontrolling csoportok tagjai közötti 
széles együttműködés jellemezte.
Az első ütem bővítési és felújítási 

munkálatai a 2014. júliusi alapkőle-
tételtől számítva tizennégy hónapig 
tartottak. Az építkezés a tanítási idő 
alatt is folytatódott, ám ez nem oko-
zott zavart az iskola működésében.
2015 nyarán lezárult az első ütem, 
2015. szeptember 22-én avatóün-
nepség. 

Für dieses „Bauvorhaben“ ist selbst-
verständlich auch ein entsprechender 
baulicher Rahmen notwendig. Um für 
die Zukunftsvision ein angemesse-
nes Zuhause zu schaffen, wurde aus 
der ursprünglichen Idee ein groß an-
gelegtes Bauprojekt entwickelt.
Das Projekt „Erweiterung der Audi 
Hungaria Schule“ wurde von der 
Planungsphase über die Bauphase 
bis zur Fertigstellung durch die Audi 
Hungaria betreut. 
Die Leitung des Projekts oblag Dr. 
Elisabeth Knáb – Geschäftsführerin 
Personalwesen der Audi Hungaria. 
Die Realisierung erfolgte in einer 

breiten Zusammenarbeit zwischen 
Vertretern der Trägerstiftung, der 
Audi Hungaria Schule sowie Mit-
gliedern von Bauplanung, Finanzen, 
Recht und Controlling.

Ab der Grundsteinlegung im Juli 2014 
dauerten die Erweiterungs- und Sanie-
rungsarbeiten bis zum Abschluss des 
ersten Bauabschnitts rund 14 Monate. 
Während der Bauaktivitäten wurde auf 

„A jövő Győrben 
épül … és az Audi 
Hungaria Iskolában”

„Die Zukunft wird in Győr gebaut …
und in der Audi Hungaria Schule”

Sommer 2014 
2014 nyarán

Ende 2017 
2017 végén
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den Betrieb der Schule in höchstmögli-
chem Maße Rücksicht genommen. 
Abschluss des ersten Bauabschnitts 
im Sommer 2015, Einweihung am 22. 
September 2015
Abschluss des zweiten Bauabschnitts 
im Sommer 2016
Bauherr

  Audi Hungaria Öffentliche Träger- 
und Betreiberstiftung (AHIM)

Ziel
  Errichtung einer der modernsten 
Bildungseinrichtungen des Lan-
des mit ausreichend Platz für ins-
gesamt 650 Schülern in 25 Klas-
sen

Daten 
  Im Zuge der Bau- und Sanie-
rungsarbeiten wurde ein Teil des 
ursprünglichen Schulgebäudes 

abgerissen, das Hauptgebäude 
renoviert und erweitert.

  In Quadratmetern ausgedrückt:
 3258 m2 sanierte Gebäudeflächen 

(ohne Abbrucharbeiten): 
 6342 m2 Neubau
 9600 m2 Sanierung und Neu-

bau (Grundschule, Gymnasium, 
Sport-/Mehrzweckhalle, Küche/
Mensa)

2016 nyarán lezárul a második ütem.
Megbízó 

 Audi Hungaria Intézményfenntar-
tó és Működtető Közalapítvány 
(AHIM)

Cél 
 Az ország egyik legmodernebb 
oktatási intézményének felépíté-
se, amely 25 osztályban 650 diák 
képzésének ad helyet. 

Adatok 
 Az építési és felújítási munkála-
tok során az eredeti iskolaépület 
egy részét lebontották, a főépüle-
tet felújították, illetve bővítették.

 Az építkezés négyzetméterekben:
 3258 m2 felújított épületterület 

(bontás nélkül): 
 6342 m2 új épület, összesen  

9600 m2 felújított és új épület  

(általános iskola, gimnázium, 
sportcsarnok, konyha/menza). 

 Az építkezés teljes befejezése 
után 2017-ig az összesen 10735 
négyzetméteres épületterületen 
44 tanterem fog rendelkezésre 
állni.

Energiahatékony intézkedések 
(építkezés)

 Napkollektor a B épület tetején.

  18.06.2014   2014. 06. 18.   06.10.2014  2014. 10. 06.   18.02.2015   2015. 02. 18.

LUFTAUFNAHMEN LÉGI FELVÉTELEK 
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  Nach Abschluss des kompletten 
Bauvorhabens bis 2017 werden 
44 Unterrichtsräume auf einer 
Gebäudefläche von insgesamt 
10 735 Quadratmetern zur Verfü-
gung stehen.

Energieeffiziente Maßnahmen
  Sonnenkollektor auf Gebäude B
  Verschattung der Südseite
  Grauwasserverwendung

  Wärmedämmung
  Dachbegrünung

Gesundheitsrelevante Maßnahmen
  Verwendung natürlicher Baustoffe
  Akustikmaßnahmen

Finanzierung 
  Das Investitionsvolumen für Bau-
abschnitt 1 und 2 beläuft sich ins-
gesamt auf knapp 16,7 Millionen 
Euro inklusive EU-Fördermittel 

 A déli oldal árnyékolása.
 Szürkevíz felhasználása.
 Hőszigetelés.
 Zöldtető.

Egészségre ható intézkedések 
 Természetes építőanyagok fel-
használása.

 Hangtompítás és akusztikus ele-
mek felhasználása.

Finanszírozás 
 Az első és a második ütem be-
ruházási volumene összességé-
ben mintegy 16,7 millió euró volt, 
beleértve az uniós pályázatokból 
származó pénzeszközöket, vala-
mint az Audi Hungaria nagyvona-
lú anyagi támogatását.

Közreműködő cégek
 3 különböző fővállalkozó
 cca. 170 alvállalkozó

  15.04.2015   2015. 04. 15.   03.09.2015   2015. 09. 03.   12.11.2015   2015. 11. 12.

sowie der großzügigen finanzi-
ellen Unterstützung durch die  
Audi Hungaria.

Beteiligte Unternehmen
  3 verschiedene General-

 unternehmer 
  ca. 170 Subunternehmer

LÉGI FELVÉTELEK 
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LEITBILD DER 
AUDI HUNGARIA SCHULE

AZ AUDI HUNGARIA 
ISKOLA IRÁNYELVEI



Le
itb

ild
 d

er
 A

ud
i H

un
ga

ria
 S

ch
ul

e  
A

z 
A

ud
i H

un
ga

ria
 Is

ko
la

 ir
án

ye
lv

ei

42 Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16

„Visionen sind die Leitbilder der Gegenwart und sie verändern 
die Zukunft.“
 

Rainer J. Stawski, dipl. közgazdász/analitikus

„ A jövőképek a jelen azon szempontjai, melyek 
megváltoztatják a jövőt.”

Rainer J. Stawski, Dipl. Betriebswirt/Analytiker
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Leitsätze der 
Audi Hungaria 

Schule

Wir fördern die 
deutsche Sprache 
und Kultur. 
Diese bilden das 
Fundament des 
Unterrichts und 
des Umgangs 
miteinander.

Wir pflegen und 
gestalten die 
deutsch-ungarische 
Begegnung und 
arbeiten interkulturell 
zusammen.

Wir nehmen die 
Schülerinnen und Schüler 
in ihrer Vielfältigkeit 
und Einmaligkeit, 
Ganzheitlichkeit und 
Unterschiedlichkeit wahr.

Wir erziehen unsere 
Schüler zu respektvollem 
und tolerantem Umgang 
und selbstständigem, 
verantwortungsbereitem 
Lernen und Handeln.

Wir vermitteln 
im Unterricht 
Wissen und 
Kompetenzen 
nach 
ganzheitlichen 
Methoden in 
einer hochwertig 
ausgestatteten 
Lernumgebung.

Wir vereinbaren 
klare Regeln und 
Werte, an die wir 
uns konsequent 
halten.

Wir streben eine offene 
und transparente 
Kommunikation auf 
allen Ebenen an mit dem 
Ziel der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit 
innerhalb der gesamten 
Schulgemeinschaft.

Wir beurteilen die 
Leistungen unserer 
Schüler einheitlich,
transparent  und 
gerecht.

Wir vereinbaren 
klare Regeln und 
Werte, an die wir 
uns konsequent 
halten. 2

3

46

7

8

5

19
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Az Audi Hungaria 
Iskola irányelvei

Célunk a német nyelv és 
kultúra fejlesztése, ezek 
a tanítás és a kölcsönös 
bánásmód alapjai.

Az interkulturális 
együttműködésen 
keresztül ápoljuk és 
fejlesztjük a német–
magyar kapcsolatot.

Diákjainkat azok 
sokszínűségével 
és egyéniségével, 
valamint személyi 
teljességével és 
különbözőségével 
fogadjuk el.

Diákjainkat 
tiszteletteljes és 
toleráns viselkedésre, 
valamint önálló és 
felelősségteljes 
tanulásra és 
cselekvésre neveljük.

Integrált és a 
teljesség  
igényével átfogó 
módszereken 
alapuló oktatással 
és magas 
színvonalú oktatási 
környezetben  
közvetítünk tudást 
és kompetenciákat.

Világos szabályokat és 
értékeket határozunk 
meg, amelyeket 
következetesen követünk.

Minden szinten 
nyitott, átlátható 
kommunikációra 
törekszünk, melynek 
célja az egész iskolai 
közösséget átfogó 
bizalmi együttműködés.

Diákjaink 
teljesítményét 
egységesen, 
átláthatóan és 
igazságosan 
értékeljük.

Intenzív és szolidáris 
együttműködéssel 
egy csapatként 
dolgozunk a 
közös irányelvek 
megvalósításán. 2

3

46

7

8

5
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SCHULISCHE 
ENTWICKLUNGSFELDER

INTÉZMÉNYI 
FEJLESZTÉSEK
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Die Deutschen Auslandsschulen – „Fit für die globalisierte Welt”
„Sie sind multikulturelle Erziehungseinrichtungen, die das 
Beste aus allen Systemen zusammentragen und die nie 
nur nationale Ziele verfolgen. Sie sind offen für alles, was 
den Kindern guttut. Alle Schülerinnen und Schüler, die 
von uns betreut werden, sind nicht nur bilingual, sondern 
auch multikulturell schulisch sozialisiert. Damit erreichen 
sie eine Qualifikation, die sie fit macht für das Zeitalter der 
Globalisierung.” 

Joachim Lauer, Német Külföldi Iskolák Központi Hivatalának vezetője

A külföldi német iskolák – „Felkészültek a globális világ 
kihívásaira” 
„A külföldi német iskolák olyan multikulturális nevelési 
intézmények, melyek mindkét iskolarendszer legjobb 
tulajdonságait ötvözik és nem csak nemzeti célokat tartanak 
szem előtt. Nyitottak mindennel szemben, ami a tanulók 
javára válik. A nálunk tanuló diákok nemcsak kétnyelvűek, 
hanem az iskolai képzés sajátosságait tekintve interkulturális 
nevelésben vesznek részt. Mindezek által pedig olyan tudásra 
és képességekre tesznek szert, amelyek segítségével 
felkészülhetnek a globalizáció világára.” 

Joachim Lauer, Leiter Zentralstelle für das Auslandsschulwesen
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An Deutschen Auslandsschulen (DAS) lernen seit jeher 
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem kulturellem 
und sozialem Hintergrund. Sie sind Schulen der Vielfalt.
Die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Be-
hinderungen fordert einen barrierefreien Zugang zur Bildung 
für alle in einem inklusiven Schulsystem.

Die DAS (Deutsche Auslandsschulen) sind aufgefordert,  
einen Beitrag zur Entwicklung inklusiver Lernarrangements 
zu leisten, Inklusionskonzepte zu erarbeiten und Überlegun-
gen anzustellen, wie sie mit der Vielfalt der Schülerinnen 
und Schüler umgehen und ein entsprechendes Bildungsan-
gebot bereitstellen können.

Inklusion an Deutschen Auslandsschulen

A külföldi német iskolákban a kezdetektől fogva különböző kul-
turális és szociális háttérrel rendelkező diákok tanulnak. Ezen 
intézményeket a sokszínűség jellemzi.
A fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
szerint az inkluzív iskolarendszereken belül mindenki számára 
biztosítani kell az oktatáshoz való akadálymentes hozzáférést.

Ezen a téren a külföldi német iskolák feladata az inkluzív ok-
tatás megszervezése, az inklúziós koncepciók kidolgozása és 
annak megvitatása, hogy milyen módon kezelendő a tanulók 
sokfélesége és hogyan lehet számukra megfelelő képzési kí-
nálatot biztosítani.

 Quelle / Forrás: http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA

Inklúzió a külföldi német iskolákban
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Intézményünkben már a 2014–15-
ös tanév év vége óta működik az 
inklúzió munkacsoport. Több work-
shop és találkozó eredményeként  
az idei tanévben megszületett az 
Audi Hungaria Iskola inklúzió kon-
cepció javaslata.  A munkacsoport 
tagjai között vannak alsó és felső 
tagozatos tanárok, fejlesztőpeda-
gógusok, valamint egy óvodapeda-
gógus és az iskola logopédusa is. 
Ily módon – az intézmény minden 
területét szem előtt tartva – szeret-
nénk egy egységes koncepciót ki-
alakítani. 
Intézményünkben a következő mó-
don valósul meg az inklúzió:

Bereits seit Ende des Schuljahres 
2014/15 gibt es an unserer Schule 
eine Arbeitsgruppe Inklusion, die in 
mehreren Workshops und Treffen 
einen Konzeptentwurf für die Audi 
Hungaria Schule aufgestellt hat. Der 
Gruppe gehören Lehrkräfte sowohl 
der Grundschule als auch der Sekun-
darstufe an, des Weiteren Förderpä-
dagoginnen, unsere Logopädin und 
auch eine Erzieherin des Kindergar-
tens. So versuchen wir alle Bereiche 
unserer Einrichtung im Blick zu haben 
und ein einheitliches Konzept zu ent-
wickeln.

Inklúzió munkacsoport 

Arbeitsgruppe Inklusion

Unter Inklusion an unserer Schule ver-
stehen wir, dass
 Schüler mit unterschiedlichem kultu-
rellen (und sozialen) Hintergrund zur 
gemeinsamen Teilhabe am schuli-
schen Leben herangeführt werden.

  Schüler so gefördert werden, dass 
sie auf hohem Sprachniveau mit-
einander kommunizieren und am 
gemeinsamen Unterricht aktiv teil-
nehmen können.

 jeder Schüler entsprechend seiner 
intellektuellen und sozialen Kom-
petenzen akzeptiert und unterstützt 
wird. 

 a különböző kulturális és szociális 
háttérrel rendelkező diákokat egy-
ségesen vonjuk be az intézmény 
közösségi életébe;

 a tanulókat olyan módon segítjük, 
hogy a fejlesztéseknek köszönhető-
en képesek legyenek magas nyelvi 
szinten kommunikálni és a közös 
tanításon aktívan részt venni;

 minden gyermeket a saját intellek-
tuális és szociális képességei sze-
rint fogadunk el és nevelünk.

Ezen pontok alatt a különbözőségek 
egységét és a mindenki számára 
hozzáférhető oktatás megteremtését 
értjük. Célunk az akadályok leküzdé-
se mind kulturális és szociális, mind 

Dabei geht es uns um das Miteinander 
des Verschiedenen und den Zugang 
zur Bildung für alle. Wir wollen dabei 
’Barrieren’ abbauen, sowohl in kultu-
reller Hinsicht, als auch bei Besonder-
heiten im individuellen Lernprozess, im 
sozialen Verhalten sowie bei körperli-
chen Beeinträchtigungen.
Auf regionaler Ebene haben mehrere 
unserer Lehrkräfte an Fortbildungen 
der ZfA zum Thema Inklusion teilge-
nommen, um für diesen Aufgaben-
bereich  sensibilisiert zu sein sowie 
Wissen und Erfahrungen in die Schule 
einbringen zu können. 

pedig az egyéni tanulási folyamat sa-
játosságainak tekintetében, továbbá 
a testi fogyatékosságok esetében.
Pedagógusaink közül regionális 
szinten többen is részt vettek a ZfA 
(Zentralstelle für Auslandsschulwe-
sen – Német Külföldi Iskolákért Fe-
lelős Központi Hivatal) továbbkép-
zésein. Ezen továbbképzések célja, 
hogy növeljék a pedagógusok inklú-
zió iránti érzékenységét, valamint 
segítsék őket abban, hogy tudásukat 
és tapasztalataikat az iskola javára 
fordíthassák.
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 Begegnungen, Kunst, Animation AG April 2016 

 Találkozások, Művészet, animáció Szakkör 2016. április
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Die Erzieherinnen unserer Einrichtung halten stets die 
Realisierung der Inklusion vor Augen, ihre pädagogische 
Arbeit ist geprägt von Offenheit, Kooperationsbereitschaft 
und Sensibilität gegenüber dem Themenkreis.
Akzeptanz und inklusives Verhalten wirken sich auf das 
tägliche Miteinander im Kindergarten aus und betreffen 
somit jedes einzelne Kind.
Die Erzieherinnen unterstützen durch ihr Engagement 
für die Inklusion das individuell unterschiedliche Entwick-
lungstempo und den persönlichen Fortschritt der Kinder.

Az intézményben megvalósuló inkluzív törekvések során 
az óvodában dolgozó pedagógusokat nyitottság, együtt-
működő készség, a téma iránti érzékenység jellemzi.
A befogadás, az inkluzív szemlélet az egész óvodai életre 
hatással van, minden gyermeket érint.
Az óvodapedagógusok elkötelezettsége az inkluzív peda-
gógia iránt továbbra is a gyermekek egyéni ütemű fejlődé-
sének, haladásának támogatója.

Inkluzív pedagógia 
az Audi Óvodában

Inklusion als Teil der 
pädagogischen Grundlage 
des Kindergartens

 Audi Hungaria Kindergarten, Herbst 2015

 Audi Hungaria Óvoda, 2015. ősz
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A logopédia elméleti és gyakorla-
ti formában, életkortól függetlenül 
olyan egyénekkel foglalkozik, akik a 
nyelv, a beszéd, a légzés, a nyelés 
és a hangképzés szervi vagy funk-
cionális zavarában szenvednek. A 
logopédus feladata ezek diagnoszti-
zálása, megelőzése, kezelése és a 
kapcsolódó tanácsadás.
Az egyénre szabott terápiás terv 
alapja a pontos és átfogó diagnosz-
tika. A vizsgálat során felmérjük 
az artikulációs képességet, a szó-
kincset, a nyelvtan használatát, a 
szövegértést, a légzési technikát, a 
hangképzést és a nyelés működé-
sét. A kezelés célja a kommuniká-

ciós képesség visszaállítása, javítá-
sa, illetve megtartása.
A beszéd- és nyelvi zavarok a be-
szédképzés olyan rendellenességei, 
amelyek összefüggésben vannak a 
hangi és/vagy gondolati zavarokkal. 
Ezen zavarok külön és együtt is fel-
léphetnek.
Az intézményünkben előforduló za-
varok közül a leggyakoribb a diszlá-
lia, azaz az egyes hangzók hiányos, 
illetve helytelen képzése. A helyes 
artikuláció feltétele a száj- és nyelv-
motorika, valamint a pontos hallás, a 
hangzók biztos differenciálása érde-
kében. Ilyen beszédzavarban szen-
vedő gyermekek részére az óvo-

dában négy, az általános iskolában 
pedig öt csoportot hoztunk létre. Az 
egyes logopédiai órákon két-három 
gyermek vesz részt. Általában heti 
két alkalommal tartunk egy-egy 45 
perces terápiát.
Ha egy gyermeknek gondot okoz 
a folyamatos beszéd, beszéd köz-
ben megakad – blokádja van – vagy 
hangzókat, szótagokat vagy szóré-
szeket ismétel, a beszédfolyamat 
zavara állhat fenn. Ilyen zavar a da-
dogás is. A dadogós gyermekek ré-
szére hetente egyszer tartunk egyéni 
terápiás órát.
További beszédzavarok a diszle-
xia – olvasással és szövegértéssel 

Die Logopädie beschäftigt sich in Theo-
rie und Praxis mit Diagnostik, Präventi-
on, Behandlung und Beratung von Men-
schen jeden Alters mit organisch oder 
funktionell bedingten Sprach-, Sprech-, 
Atem-, Schluck- und Stimmstörungen. 
Auf der Grundlage einer genauen und 
umfassenden Diagnostik, in deren Ver-
lauf Artikulation, Wortschatz, Gramma-
tik, Sprachverständnis, Atem-, Stimm- 
und Schluckfunktion überprüft werden, 
wird ein individueller Behandlungsplan 
erstellt. Das Ziel dieser Behandlung ist 
das Wiedererlangen, die Verbesserung 
und der Erhalt der Kommunikationsfä-
higkeit in allen Bereichen.

Sprech- und Sprachstörungen sind 
Störungen bei der lautlichen oder ge-
danklichen Erzeugung von Sprache. 
Diese Störungen können getrennt oder 
gemeinsam auftreten.
Die häufigste Sprechstörung an unse-
rer Schule ist die Dyslalie (Störung der 
Lautbildung; falsche Aussprache von 
bestimmten Lauten). Wichtig ist die 
Mund- und Zungenmotorik als Voraus-
setzung für die korrekte Artikulation, das 
genaue Hören zur sicheren Differenzie-
rung von Sprachlauten. Für Kinder mit 
dieser Störung existieren momentan 
im Kindergarten vier, in der Schule fünf 
Gruppen. An einer Logopädiestunde 

nehmen zwei oder drei Kinder teil. In 
der Regel wird zweimal wöchentlich 
eine Therapiestunde von 45 Minuten 
Dauer abgehalten. 
Wenn ein Kind nicht flüssig spricht, 
Blockaden beim Sprechen hat oder 
Laute, Silben, Wörter oder Wortteile 
wiederholt, kann eine Redeflussstö-
rung vorliegen. Stottern ist auch eine 
Störung des Redeflusses. Die stottern-
den Kinder haben einmal pro Woche 
Einzeltherapie. 
Sprachstörungen sind Dyslexie (Lesen 
und Verstehen von Texten) und Dys-
grafie (Schreiben von Texten). In der 
Grundschule und Sekundarstufe sind 

Logopédia 

Logopädie
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nur einige Kinder betroffen. Sie haben 
in der Woche zwei Gelegenheiten zur 
Förderung.
Wenn Eltern Auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung ihres Kindes fest-
stellen, sollten sie sich an die Schul- 
logopädin wenden. Die Behandlung 
von Entwicklungsstörungen sollte so 
früh wie möglich und so intensiv wie 
nötig erfolgen. Die Logopädin an un-
serer Schule hält wöchentlich eine 
Sprechstunde und alle drei Monate 
einen Elternsprechtag.

kapcsolatos zavar – és a diszgráfia 
– írással kapcsolatos zavar. Az álta-
lános iskola alsó és felső tagozatán 
csak néhány tanuló érintett, számuk-
ra heti két alkalommal kínálunk fej-
lesztő órát.
Amennyiben a szülők gyermekeik 
beszédfejlődésében rendellenessé-
get tapasztalnak, forduljanak biza-
lommal az iskolai logopédushoz. A 
fejlődési zavarok kezelését minél ko-
rábban kell kezdeni, és a megfelelő 
módon kell folytatni. Intézményünk 
logopédusa heti egy alkalommal tart 
fogadóórát, ezen felül háromhavonta 
szülői fogadónapot tart.

 Kunst, Animation AG Januar 2016

 Művészet, animáció Szakkör 2016. Január
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Mi is az a peer-mediáció? A mediáció/
békítés lényege, hogy a konfliktus-
ban állók önkéntesen vesznek részt a  
peerek, – egykorú társaik – ál-
tal vezetett beszélgetésben, mely 
meghatározott szabályok szerint 
folyik. A peer-mediátorok a konflik-
tusban álló feleket kölcsönös 
megegyezésen alapuló, mindkét 
fél számára elfogadható meg-
oldáshoz vezetik. A megoldás a  
„win-win”  elven nyugszik, hiszen 
csak akkor beszélhetünk jó megol-
dásról, ha mindkét fél beleegyezik a 
közösen meghozott döntésbe.
A képzés során a leendő mediá-

torok világosan strukturált beszél-
getési modelleket tanulnak meg, 
melyekkel a feleket problémájuk 
eredményes megoldásához segítik. 
Az erőszakmentes vagy együttmű-
ködő kommunikáció (EMK)1) se-
gítségével kevesebb félreértéssel, 

több empátiával tudják a békítés 
folyamatát vezetni.
A foglalkozásokon (AG) gyak-
ran alkalmazzuk a kooperatív ta-
nulás, projektoktatás legkülön-
bözőbb formáit, melyek során 
sokoldalú emberi kapcsolatokat él-

Was versteht man unter Mediation? 
Das Wesentliche an der Mediation 
oder Streitschlichtung ist, dass be-
stehende Konflikte durch Gespräche 
in sogenannten Peer-Gruppen unter 
der Leitung von Streitschlichtern 
– das sind gleichaltrige Mitschüler 
– aufgearbeitet und gelöst werden. 
Die Gespräche laufen nach festge-
legten Regeln ab, die Teilnahme ist 
selbstverständlich freiwillig. Die Auf-
gabe der Streitschlichter liegt darin, 
die Konfliktparteien zu einer akzep-
tablen Lösung zu führen, die auf 
einer beiderseitigen Vereinbarung 

basiert. Die Konfliktlösung beruht 
auf einem „win-win”-Prinzip, denn 
sie kann nur erfolgreich sein, wenn 
beide Parteien der gemeinsamen 
Entscheidung zustimmen.
Die zukünftigen Streitschlichter eig-

nen sich während ihrer Ausbildung 
klar strukturierte Gesprächstech-
niken an, mit deren Hilfe sie die 
Konfliktparteien bei der erfolgrei-
chen Lösung ihrer Probleme unter-
stützen. Mit Hilfe der gewaltfreien 

Peer-mediátor 
képzés 

Ausbildung von Streitschlichtern nach Peer

 Streitschlichtung in der Audi Hungaria Schule mit Gömöry Zsuzsanna, März 2016
 Konfliktuskezelési foglalkozás az Audi Hungaria Iskolában Gömöry Zsuzsanna vezetésével, 2016. március
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hetnek át a gyerekek, eközben pe-
dig a személyes és szociális kom-
petenciáik fejlődnek. (Olyanok mint 
inter- és intraperszonális intelligencia, fe- 
lelősségvállalás mások iránt.) Gyakran 
használjuk az önismereti és csapat- 
építő játékokat, a drámapedagógiát, 
a fórumszínház, a vizualizálás mód-
szerét és a testbeszédet is behatóan 
tanulmányozzuk a felkészítés során.
A mediáció az iskolai erőszakot féke-
zi meg. Kevesebb vita, probléma jut 
a tanári karhoz, az iskolavezetéshez, 

mert a peerek állandóan jelen van-
nak és azonnal a legkisebb nézetel-
térésnél is tudnak segíteni. A konflik-
tusmegoldás lehetőségével együtt a 
diákok egyéni felelősségén nyugvó 
vitakultúrája is fejlődik, és ez a szo-
ciális együttélésre is pozitívan hat. 
Általánosságban kijelenthető, hogy 
az iskola általános légköre tolerán-
sabb, és egymással szemben meg-
értőbbé válik.
 A peer-projekt azokban az iskolák-
ban sikeres, amelyekben az olyan 

alapértékek közvetítésére, mint to-
leranciára, emberek és az értékek 
elfogadására, valamint az  együtt-
működésre nagy hangsúlyt fektetnek.
A képzés legnagyobb nyertesei a 
leendő peerek, mert a tréning és a 
mediációs gyakorlatok során egész 
személyiségük pozitívan változik, 
számos olyan készséget, képessé-
get szereznek, amelyeket a későb-
bi családi életükben és hivatásuk, 
foglalkozásuk során is kamatoztatni 
tudnak. 

bzw. kooperativen Kommunikation 
können sie mit mehr Empathie und 
weniger Mißverständnissen den 
Schlichtungsprozess leiten.
Während der AGs wenden wir oft 
die unterschiedlichsten Formen des 
kooperativen Lernens und Projekt-
unterrichts an; dabei durchleben die 
SchülerInnen vielseitige menschli-
che Beziehungen, wodurch die Ent-
wicklung ihrer persönlichen sozialen 
Kompetenzen gefördert wird, so zum 
Beispiel die inter- und intrapersona-
le Intelligenz, das Verantwortungs-
bewußtsein gegenüber anderen. Im 

Laufe der Ausbildung wenden wir 
des öfteren Übungen zu Selbster-
kenntnis- und Teambildung an, des 
Weiteren Trainingsmethoden aus 
der Theaterpädagogik und aus dem 
Forumtheater sowie Methoden der 
Visualisierung sowie die eingehen-
de Erforschung der Körpersprache.
Die Mediation dient der Gewaltprä-
vention an Schulen. Aufgrund der 
Tatsache, dass die Streitschlichter 
ständig anwesend sind und bei der 
kleinsten Unstimmigkeit sofort ein-
greifen können, gelangen viel weni-
ger Streitigkeiten und Probleme zum 

Lehrerkollegium bzw. zur Schullei-
tung. Zusammen mit der Möglich-
keit der Konfliktlösung entwickelt 
sich auch die Diskussionskultur der 
Schüler basierend auf der individu-
ellen Verantwortung, was sich auch 
auf das soziale Miteinander positiv 
auswirkt. Im allgemeinen kann man 
sagen, dass die Athmosphäre in der 
Schule generell toleranter und ver-
ständnisvoller wird.
Das Peer-Projekt ist insbesonde-
re an solchen Schulen erfolgreich, 
wo speziell auf die Vermittlung von 
Grundwerten wie Toleranz, Akzep-

1.   Marshall Rosenberg amerikai pszichiáter–pszichológus által kifejlesztett módszer
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tanz von Menschen und Werten so-
wie Kooperation geachtet wird.
Am meisten profitieren die zukünf-
tigen Streitschlichter von der Aus-
bildung, da sich ihre Persönlichkeit 
während des Trainings und der Me-
diationsübungen positiv entwickelt; 
sie eignen sich zahlreiche Fertigkei-
ten und Fähigkeiten an, von denen 
sie auch in ihrem späteren Familien- 
und Berufsleben profitieren können.
Es gibt kein Universalmodell für 
die schulische Einführung der Me-
diation, sie kann jedoch erfolgreich 
sein, wenn alle Teilnehmer von der 
Schulleitung über die Lehrkräfte bis 

zu den Eltern, Schülern und den en-
gagierten Projektleitern die Arbeit 
der Streitschlichter akzeptieren und 
unterstützen.
Im September 2015 starteten Media-
toren-AGs mit 22 SchülerInnen, die 
das Handwerk der Mediation erlernen 
wollen. Auch in der Unterstufe wer-
den zweijährige Arbeitsgemeinschaf-
ten angeboten. Ab September 2016 
können die bisherigen AG-Teilnehmer 
mit der Unterstützung von erwachse-
nen Co-Mediatoren schon selbst als 
Streitschlichter tätig werden.
In Zukunft möchten wir immer mehr 
SchülerInnen in die Ausbildung 

mit einbeziehen, im optimalen Fall 
mindestens zwei SchülerInnen aus 
jeder Klasse, weil sie bald einen 
positiven Einfluss auf das Klima im 
Klassenverband ausüben können.

Gömöry Zsuzsanna, Leiterin AG 
Streitschlichtung

A mediáció iskolai bevezetésére 
univerzális modell nincs, de siker 
akkor érhető el, ha minden résztve-
vő, az iskolavezetéstől a pedagógu-
sokig, szülőkig és gyermekekig és 
az elkötelezett projektvezetőig min-
denki elfogadja, támogatja a peerek 
munkáját.
2015 szeptemberében 22 gyermek 
kezdte el a mediációs képzést. Két 
év alatt az alsó tagozatban is elsajá-
títható a mediáció mestersége. 2016 
szeptemberétől már felnőtt co-medi-
átor segítségével folytathatnak a je-
lenlegi AG-tagok békítést. 

A továbbiakban szeretnénk egyre 
több gyermeket bevonni a képzés-
be, optimálisan minden osztályból 
legalább két gyermeket, mert ők 
hamarosan képessé válnak az osz-
tályklíma pozitív kialakítására. 

Gömöry Zsuzsanna, a konkflik-
tuskezelési foglalkozás vezetője
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Családommal ötödik éve élünk Ma-
gyarországon. Fiunk, János Hardtke 
az Audi Hungaria Iskola diákjaként 
idén végezte a német tagozat 6. osz-
tályát. Ezen évek alatt az iskolának 
nap mint nap számos kihívással és 
feladattal kellett megbirkóznia. Az el-
múlt két évben az iskola bővítésével 
kapcsolatos nagyszabású építkezési 
munkálatok a tanítási időt sem kímél-
ve, egyfolytában zajlottak.
A tanulók száma évről évre nőtt, ter-
mészetesen ennek megfelelően bő-
vült a pedagóguskar létszáma is, va-
lamint ezzel párhuzamosan az iskola 
struktúráját átszervezték. 

Ezek nem a legideálisabb feltéte-
lek egy iskola működéséhez, főleg, 
amikor a gyermekek biztonsága és 
egészsége ugyanúgy előtérben kell, 
hogy álljon, mint a baden-württember-
gi tanterv szerinti oktatás.
A német tagozat szülői munkaközös-
ségének tagjaként magam is újra és 
újra csodálkoztam, hogy hogyan tud-
tak a diákok és a pedagógusok együt-
tes erővel a körülményekhez képest 
„normális” iskolai életet teremteni.
Időközben lezárultak a felső tagoza-
tot érintő építkezési munkálatok, így 
a felsősök birtokba vehették az „új” 
iskolát és lelkesedéssel vethették 

bele magukat a tanulásba. A szép, új 
épületbe immár a jól megszokott, ki-
számítható hétköznapi rutin is beköl-
tözött. 
A szülők és a szülői munkaközösség 
számára is folytatódik az iskolai élet. 
Az igazgatósággal folytatott állandó 
eszmecsere segítségével folyama-
tosan az interkulturális párbeszéd 
megvalósításán dolgozunk, amely 
nemcsak a német és magyar gyer-
mekekre, hanem a német és magyar 
pedagógusok közötti kapcsolatok fej-
lesztésére is irányul.
Az intézmény vezetőségével és a 
diáksággal rendszeres közös kon-

Wir sind nun im fünften Jahr in Un-
garn und unser Sohn geht ebenso 
lange auf die Audi Hungaria Schule. 
Mittlerweile ist er im zweiten Jahr in 
der Sekundarstufe. In dieser gesam-
ten Zeit hat sich sehr viel getan was 
den Schulalltag vor vielen Heraus-
forderungen stellte: Umfangreiche 
Bauarbeiten wurden in den letzten 
beiden Jahren zur Erweiterung der 
Schule durchgeführt, dies auch wäh-
rend des Schulbetriebs. Die Schüler-
zahl wuchs deutlich. Die Organisation 
der Schule wurde restrukturiert, viele 
neue Lehrkräfte nahmen ihre Arbeit 
auf. Dies sind sicher nicht die besten 
Voraussetzungen für einen optimalen 

Schulbetrieb, bei dem die Sicherheit 
und Gesundheit der Kinder ebenso 
im Vordergrund steht, wie die inhalt-
liche Gestaltung des Unterrichts nach 
baden-württembergischem Lehrplan. 
Als Elternbeirat der deutschen Se-
kundarstufe bin ich immer wieder er-
staunt darüber, wie sich die Schüler 
und Lehrkräfte in dieser Zeit vereint 
zusammengefunden haben und ei-
nen, den Umständen entsprechen-
den, „normalen“ Schulbetrieb gelebt 
haben.
Mittlerweile sind die Bauarbei-
ten für den Betrieb der Sekun-
darstufe abgeschlossen und die 
Sekundarstufenschüler(innen) gehen 

mit Enthusiasmus und Engagement 
in ihre „neue“ Schule. Der Schulalltag 
wird nun mehr und mehr Routine. Für 
uns Eltern und für mich als Eltern-
beirat setzt sich unser Schulalltag 
ebenso fort. Im steten Dialog mit der 
Schulleitung suchen wir auch weiter-
hin nach Ansätzen und Möglichkeiten 
den interkulturellen Austausch nicht 
nur zwischen deutschen und unga-
rischen Kindern, sondern auch zwi-
schen deutschen und ungarischen 
Lehrkräften zu unterstützen. Gleich-
zeitig suchen wir ebenfalls gemein-
sam mit der Schulleitung und den 
Schülern nach Ideen, das Lehrange-
bot der Audi Hungaria Schule weiter 

Szülői munkaközösség vezető: dr. Arnd Hardtke

Elternbeirat Dr. Arnd Hardtke
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zu erhöhen - zum Beispiel durch interessante Arbeitsgrup-
pen, wie der Eisenbahn AG oder der Kunst AG. Es gibt für 
alle sicher noch viel zu tun. Wir Eltern freuen uns darauf!

Dr. Arnd Hardtke, Elternbeirat der 
deutschen Sekundarstufe

zultációk keretében azon dolgozunk, hogy még vonzób-
bá tegyük az iskolát. Ezek eredményeképpen számos új 
szakkörrel, programmal kívánjuk bővíteni az Audi Hungaria 
Iskola oktatási kínálatát. Ilyen például a vasúti vagy a mű-
vészeti szakkör létrehozása. 
Azonban tudjuk, még nagyon sok munka vár mindnyájunk-
ra, ám a szülői közösség örömmel áll azok elébe!

Dr. Arnd Hardtke, a német felső tagozat szülői 
munkaközösségének vezetője

Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Audi Hun-
garia Schule in den letzten Jahren entwickelt hat. Als wir 
vor 4 Jahren nach Győr kamen, war nicht nur das äußere 
Bild der Schule ein anderes, auch das Schulkonzept war 
noch sehr verwurzelt in der Trennung in deutsche und 
ungarische Abteilungen.
Das konnte man damals überall spüren. Heute erleben 
wir EINE Schule. Vor allem in der Grundschule sind Schü-
ler, Lehrer und Eltern zu einer kulturell bunt gemischten 
Gemeinschaft zusammengewachsen. Das neue Schul-
konzept hat dies sehr unterstützt. Wir schätzen auch, 
dass der Lehrplan mit vielen zusätzlichen kulturellen 
Aktionen ergänzt wird. Dazu gehören Theaterbesuche 
in ungarischer und deutscher Sprache, Tagesausflüge 
nach Österreich und ins nähere Umland von Györ, Ex-
perimentiertage und Wandertage. Nur so kann Neugier-
de und Offenheit für die beiden Kulturen erzielt werden, 
und das spielerisch. Die Lehrkräfte gehen mit gutem 
Beispiel voran. Wir erleben sehr engagierte Lehrer, die 
das neue Schulkonzept bereits im Herzen tragen und die 
neue Schule aktiv mitgestalten. Mit Offenheit für Neues 
und dem Vertrauen in das neue Schulkonzept, wird es 
gelingen, die Audi Hungaria Schule erfolgreich weiter zu 
entwickeln.

Az Audi Hungaria Iskola az elmúlt évek folyamán lenyűgö-
ző módon fejlődött. Amikor családunkkal négy évvel ezelőtt 
Győrbe költöztünk, nem csak az iskola külseje volt más. Az 
akkori oktatási koncepciónak megfelelően két külön tago-
zat, egy német és egy magyar működött. Ez az elkülönülés 
annak idején minden téren érezhető volt. Ezzel szemben 
ma egy egységes iskolát látunk és tapasztalunk. 
Elsősorban az általános iskola alsó tagozatáról mondha-
tom, hogy a gyerekek, a tanárok és a szülők egy kulturá-
lisan színes, vegyes közösséggé formálódtak. Az új iskolai 
koncepció elősegítette ezt a folyamatot. Nagyra értékeljük, 
hogy a tananyagot sok tanításon kívüli kulturális elfoglalt-
ság egészíti ki, mint például magyar és német nyelvű szín-
házi előadások, ausztriai és Győr környéki kirándulások, 
kísérleti napok és vándortúrák. Csakis ilyen módon lehet 
felébreszteni a gyermekek kíváncsiságát és nyitottságát 
mindkét kultúra iránt – ugyanakkor játékosan. A tanárok 
rendkívül lelkes hozzáállásukkal e téren jó példát mutat-
nak; az új koncepciót szó szerint szívügyüknek tekintik és 
így aktív részesei az új iskola „építésének”. Újdonságokkal 
szembeni nyitottság és az új oktatási koncepcióba fektetett 
bizalom helyes úton vezet bennünket az Audi Hungaria Is-
kola sikeres továbbfejlesztése felé.

Gesine Slupik, az iskola szülői 
munkaközösségének vezetője

Elternbeirat Gesine Slupik
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Namen von links / Nevek balról jobbra
Kiss Norbert, Krüger Zsanett, Gesine Slupik, Dr. Arnd Hardtke, Főzőné Pető Veronika

Elternbeirat
Szülői 
Munkaközösségi
vezetők
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Seit dem Jahr 2003 unterstützen Bund und Länder den sy-
stematischen Aufbau eines Pädagogischen Qualitätsma-
nagements (PQM) an den Deutschen Schulen im Ausland.
In den Einführungsseminaren wurden die Schulen mit 
den Strukturen, Instrumenten und Verfahren einer ganz-
heitlichen und systematischen Schulentwicklung vertraut 
gemacht. Anschließend wurden Steuergruppen gebil-
det, Leitbilder entwickelt, Stärken-Schwächen-Analysen 
durchgeführt und erste Entwicklungsschwerpunkte in An-
griff genommen.

A német szövetségi kormány, valamint az egyes tarto-
mányok kormánya 2003 óta támogatják a pedagógiai 
minőségfejlesztést elősegítő feltételeket és annak folya-
matát a külföldi német iskolákban.
Szemináriumok keretében ismerkedtek meg az iskolák 
az átfogó rendszerű iskola fejlesztés struktúrájával, esz-
közrendszerével és folyamataival. Ezt követően került 
sor a munkacsoportok (Steuergruppe) megalakítására, 
az irányelvek megfogalmazására, az erősségek és a 
gyengeségek elemzésére, valamint első fejlesztési súly-
pontok kitűzésére.

Pedagógiai 
minőségfejlesztés

Pädagogisches 
Qualitätsmanagement
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A pedagógiai minőségfejlesztés fela-
data az iskola minőségét biztosítani és 
továbbfejleszteni.
A minőségfejlesztés az Audi Hungaria 
Iskolában egy erre a célra külön ala-
kult munkacsoport (Steuergruppe) irá-
nyítása alatt szisztematikusan épül fel. 
Alapját iskolánk új irányelvei (Leitbild) 
képezik, melyet a 2015. júniusi tanári 
konferencia hagyott jóvá. A munkacso-
port határozza meg az aktuális tanév 
legfőbb feladatait, egyeztetve minden 
kollégával a tanári konferenciákon, 

tájékoztatja a szülőket a minőségfej-
lesztés folyamatáról és meghívja a 
közös munkára, valamint gondoskodik 
a Diákönkormányzattal való együttmű-
ködésről.
A 2015–16-os tanévben a tanórai fej-
lesztés keretén belül három, a koope-
ratív tanulási módszerek megisme-
résére irányuló továbbképzés került 
megrendezésre, valamint összeállítás-
ra került az 5. és 6. évfolyam számára 
a kooperatív módszerek tanterve (cur-
riculum), mely a következő tanévtől 

kötelező érvényű lesz. A 2016–17-es 
és a 2017–18-as tanévben ezt a cur-
riculumot a 12. évfolyamig továbbfej-
lesztjük.
Ezen kívül az érdeklődő szülők köz-
reműködésével kidolgozásra került az 
Audi Hungaria Iskolához illeszkedő 
koncepció az interkulturális együttmű-
ködés és tanulás tematikájában (2. 
irányelv). Ezt a koncepciót is újra kell a 
következő években értelmezni, hiszen 
a felnövekvő új, már tisztán német osz-
tályok az interkulturális tanulás egy új 

Aufgabe des Pädagogischen Quali-
tätsmanagements (PQM) ist es, die 
Qualität von Schule zu sichern und 
weiterzuentwickeln.
Auf der Grundlage des Leitbildes der 
Audi Hungaria Schule, das im Juni 
2015 von der Lehrerkonferenz verab-
schiedet wurde, organisiert und mode-
riert die Steuergruppe den Schulent-
wicklungsprozess. Sie legt – immer in 
Absprache mit der Gesamtlehrerkonfe-
renz – die Arbeitsschwerpunkte für die 
laufenden Schuljahre fest, informiert 
die Eltern und lädt sie zur Mitarbeit 

am Schulentwicklungsprozess ein und 
sorgt für eine Vernetzung und Zusam-
menarbeit mit der SMV.
Im Schuljahr 2015/16 fanden im Rah-
men der Unterrichtsentwicklung drei 
Lehrerfortbildungen zu Kooperativen 
Lernformen statt und es wurde ein 
Curriculum zu Kooperativen Metho-
den für die Jahrgangsstufen 5 und 6 
beschlossen, das ab dem kommenden 
Schuljahr verbindlich ist. In den Schul-
jahren 2016/17 und 2017/18 wird die-
ses Curriculum weiterentwickelt bis zur 
Jahrgangsstufe 12.

Außerdem wurde in Zusammenarbeit 
mit interessierten Eltern ein Kon-
zept zum Interkulturellen Lernen für 
die Audi Hungaria Schule erarbei-
tet. Auch dieses Konzept soll in den 
kommenden Schuljahren modifiziert 
und weiterentwickelt werden, da das 
zunehmende Zusammenwachsen 
unserer beiden Abteilungen zu neuen 
Möglichkeiten und Formen des inter-
kulturellen Lernens führen wird, die 
wir natürlich nutzen wollen.
Schließlich wurde eine Selbstevalua-
tion durchgeführt in den Jahrgangs-

Pedagógiai minőségfejlesztés

Pädagogisches Qualitätsmanagement
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stufen 4, 8 und 10. Schüler, Eltern 
und Lehrer gaben der Audi Hungaria 
Schule ein Feedback zur Unterrichts-
qualität und zur allgemeinen Zufrie-
denheit mit der Schule. Dieses Feed-
back wird die Schwerpunktsetzung 
des PQM im kommenden Schuljahr 
selbstverständlich mit beeinflussen.

formáját és perspektíváját nyitják meg 
az iskola számára, mely lehetőséggel 
természetesen élni kívánunk.
S végezetül, a 4. és 8., valamint a 10. 
évfolyamokat önértékelésnek vetjük 
alá, melynek során a diákok, szülők és 
tanárok a tanórák minőségéről adhat-
nak visszajelzést, illetve egy – az isko-
lával szembeni – általános elégedettsé-
gi kérdőív kitöltésére van lehetőség. A 
visszajelzések természetesen befolyá-
solni fogják a minőségfejlesztés további 
célkitűzéseit a következő tanévre.

2015–16-os munkacsoport 
(Steuergruppe):
Vezetők: dr. Caroline Donnermeyer, 
Abonyi Barbara
Tagok: Balsay Judit, Deé-Kovács Katalin, 
Angelika Härtner, Dirk Lange, Vargáné 
Pák Katalin, Michael Peters, Petra 
Schuster, Helmut Seiler, Tálos Katalin, 
Klara Zug

Die Steuergruppe  
im Schuljahr 2015/16:
Leitung: Dr. Caroline Donnermeyer,
Abonyi Barbara
Mitglieder: Balsay Judit, Deé-Kovács 
Katalin, Angelika Härtner, Dirk Lange, 
Vargáné Pák Katalin, Michael Peters, Petra
Schuster, Helmut Seiler, Tálos Katalin, 
Klara Zug
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 Partner des Deutsch-Ungarischen Kooperationsprojekts zur dualen Berufsausbildung.
 A duális szakképzés német-magyar projekt partnerei.
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A szakmai képzés eddig világszerte 
mindössze tizennégy német külföldi 
iskolában működött önálló intéz-
ményként, illetve az iskolák egy 
tagozataként. A közeljövőben az 
Audi Hungaria Iskola is otthont ad 
a szakképzés számára.
A 2015–16-os tanévtől kezdve az 
Audi Hungaria Iskola részt vesz az 
intézmény szakképzési tagozatá-
nak fejlesztésében. A nemzetközi 
duális szakképzés kialakításának 
céljából létrejött német–magyar 
együttműködési projektben az 

Audi Hungaria Iskola egyike a köz-
reműködő partnereknek. A duális 
képzés azt jelenti, hogy a diákokat 
két különböző oktatási helyszínen 
képezik. A gyakorlati képzés egy 
adott üzemben történik. A szakkép-
zési intézményben túlnyomórészt 
az egyes szakmai tevékenységek 
elméleti alapjainak elsajátítása, va-
lamint az általános képzés alkotják 
a központi aspektust. Összességé-
ben a szakmai kompetenciák integ-
rált elsajátítását helyezik előtérbe, 
hiszen a fiatalok ezek birtokában 

lesznek képesek megfelelő módon 
megbírkózni a jövőbeni kihívások-
kal. 
Az Audi Hungaria Iskola mellett a 
németországi ZfA – a német Külföldi 
Iskolák Központi Hivatala – , a győri 
Lukács Sándor M.G.Sz.I.K., a Bajor 
Szabadállam Oktatásügyi Miniszté-
riuma, valamint az Audi Hungaria 
Akadémia mind-mind tevékeny ré-
szesei az eddig a kereskedelmi és 
ipari szakképzés terén egyedülálló 
nemzetközi szakképzési koncepció 
megvalósításának.

Die Berufliche Bildung war bisher an 
insgesamt 14 Standorten weltweit als 
Zweig an einer deutschen Auslands-
schule bzw. als eigener Schulstand-
ort vertreten und findet nun auch an 
der AHS ein neues Zuhause.
Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 
beteiligt sich die Audi Hungaria 
Schule ebenfalls daran, die berufli-
che Bildung an unserem Standort in 
Győr zu fördern. In einem deutsch-
ungarischen Kooperationsprojekt 

zur internationalen dualen Berufs-
ausbildung  ist die Audi Hungaria 
Schule einer von mehreren Koope-
rationspartnern, die dieses Projekt 
gemeinsam umsetzen. Duale  Aus-
bildung  bedeutet, dass die Auszu-
bildenden an zwei verschiedenen 
Lernorten ausgebildet werden: Im 
Betrieb findet das praktische Lernen 
statt, während in der Berufsschule 
überwiegend theoretische Aspekte 
der jeweiligen beruflichen Tätigkeit 

sowie Aspekte des allgemeinbilden-
den Unterrichtes gefördert werden. 
Insgesamt steht hierbei der integra-
tive Erwerb beruflicher Handlungs-
kompetenz im Vordergrund, um zu-
künftige berufliche Anforderungen 
kompetent bewältigen zu können.
Neben der Audi Hungaria Schu-
le sind auch die Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen (ZfA) in 
Deutschland,  die Lukács Sándor 
Schule in Győr, das Kultusministe-

Az Audi Hungaria Iskola a jövőben 
a szakképzésnek is otthont ad

Berufliche Bildung findet jetzt auch an 
der Audi Hungaria Schule ein neues Zuhause

 Partner des Deutsch-Ungarischen Kooperationsprojekts zur dualen Berufsausbildung.
 A duális szakképzés német-magyar projekt partnerei.
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rium des Freistaates Bayern sowie 
die Audi Hungaria Akademie daran 
beteiligt, ein bisher in dieser Breite 
– kaufmännische und gewerblich-
technische berufliche Bildung – ein-
maliges Konzept der internationa-
len Berufsausbildung zu realisieren. 
In diesem Rahmen werden drei 
Schwerpunkte umgesetzt, um den 
nationalen Fachkräftebedarf hier 
vor Ort zu sichern und den Einsatz 
bei deutschen Unternehmen in Un-
garn zu ermöglichen: 
 An der Lukács Sándor Schule 
erhalten derzeit insgesamt ca. 
200 SchülerInnen der Klassen 9 
und 10 verstärkten Deutschunter-

richt mit dem Ziel, die deutsche 
Sprachkompetenz zu fördern. Es 
wird hierbei angestrebt, dass die 
SchülerInnen nach drei Jahren 
zusätzlichem Deutschunterricht  
das Deutsche Sprachdiplom 
I PRO erfolgreich abschließen 
können. In diesem Rahmen hat-
ten die teilnehmenden SchülerIn-
nen der Lukács Sándor Schule 
auch die Gelegenheit sich im Pro-
jekt- und Trainingscenter und vor 
Ort im Werk der Audi Hungaria  
einen Überblick zu verschaffen 
über zukünftige Ausbildungs- und 
Beschäf t igungsmögl ichkei ten 
und konnten sich darüber hinaus 

in verschiedenen praxisorientier-
ten Aufgaben erproben.

 Darüber hinaus wird eine bilingu-
ale duale Berufsausbildung mit ca. 
100 Auszubildenden im gewerb-
lich-technischen Bereich ab dem 
Schuljahr 2016/17 gestartet. Im 
Vordergrund steht hierbei die För-
derung der deutschen Fachsprach-
kompetenz in dieser Ausbildung, 
die sowohl in deutscher als auch in 
ungarischer Sprache stattfindet. 

 Weiterhin ist ab dem Schuljahr 
2017/18 die Einführung einer 
kaufmännischen Berufsaus-
bildung an der Audi Hungaria 
Schule geplant, in der sowohl der 

Az új szakképzés három súlyponti 
téma megvalósítására irányul a ma-
gyarországi szakmai  munkaerőigény 
helyben történő biztosítása, illetve az 
itt képzett szakemberek német válla-
latok magyarországi üzemeiben tör-
ténő bevetése érdekében:
  A Lukács Sándor iskola 9. és 10. év-
folyamában jelenleg körülbelül 200 
diák részesül emelt szintű német-
nyelv-oktatásban, amelynek célja 
a német idegen nyelvi kompetencia 
fejlesztése. Törekvésünk arra irá-
nyul, hogy a diákok a hároméves 
kiegészítő németnyelv-oktatás után 
sikeresen letegyék a „Deutsches 
Sprachdiplom I PRO“ nyelvvizsgát. 
Ennek keretében a Lukács-iskola 

részt vevő diákjai részére lehető-
ség nyílt a projekt- és tréningköz-
pontban, valamint az Audi Hungaria 
üzemében jövőbeni képzési és fog-
lalkoztatási lehetőségek áttekinté-
sére. Ezen felül számos gyakorlati 
feladat megoldásában is próbára 
tehették tudásukat. 

 A 2016–17-es tanévben mintegy 
100 diák kezdheti meg a kétnyelvű 
duális szakképzést ipari/műszaki 
területen. Ezen képzés különös 
hangsúlyt fektet a német szakmai 
nyelvtudás fejlesztésére. A szak-
képzés maga német és magyar 
nyelven zajlik.

  Továbbá a 2017–18-as tanévben 
az Audi Hungaria Iskolában be-

vezetésre kerül egy kereskedelmi 
szakképzés, amelynek végén úgy 
a német, mint a magyar végzett-
ség megszerzése is lehetővé vá-
lik. Ez a szakképzés legnagyobb 
részt német nyelven történik.

A nemzetközi szakképzés fejlesz-
tésére irányuló projekt támogatása 
az Audi Hungaria Iskolának is lehe-
tőséget nyújt az általános képzési 
rendszer szakképzési perspektivá-
val való bővítésére, hiszen ezáltal 
az iskola számára is új lehetőségek 
nyílnak. Másrészt viszont az álta-
lános képzési ágakon tanúsított 
szakértelem a szakképzési kínálat 
továbbfejlesztésére is pozitív ha-
tással lehet. A jövőre nézve kivá-
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deutsche als auch der ungarische 
Abschluss ermöglicht werden soll. 
Diese Ausbildung findet zum über-
wiegenden Teil in deutscher Spra-
che statt.

Die Mitarbeit in diesem Projekt zur 
Förderung der internationalen Be-
rufsausbildung bietet der Audi Hun-
garia Schule die Möglichkeit, das 
System der allgemeinen Bildung zu 
erweitern um die berufliche Perspek-
tive; insbesondere dann, wenn neue 
Chancen damit verbunden sind. 
Umgekehrt kann die Expertise der 
allgemeinen Bildungszweige auch 
bei der Weiterentwicklung des An-
gebots der beruflichen Bildung ein-

gebracht werden. Wünschenswert 
wäre es daher, wenn es zukünftig 
gelingt die allgemeine und berufli-
che Bildung an der Audi Hungaria 
Schule miteinander zu verbinden 
und dadurch auf beiden Seiten von  
einem Know-How-Transfer zu pro-
fitieren.

Herzlich willkommen an Bord  
„berufliche Bildung“!

Andreas Mittermair, Leiter des 
beruflichen Zweiges

natos lenne, ha az Audi Hungaria 
Iskolában sikerülne az általános és 
a szakképzési ág összekapcsolása, 
hiszen a know-how kétirányú át-
adása mindkét oldalt gazdagítaná.

Üdvözöljük a szakképzési tago-
zatot intézményünk kötelékében!

Andreas Mittermair, 
Szakképzésért felelős vezető
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„Im steten Dialog mit der Schulleitung suchen wir auch 
weiterhin nach Ansätzen und Möglichkeiten den interkulturellen 
Austausch nicht nur zwischen deutschen und ungarischen 
Kindern, sondern auch zwischen deutschen und ungarischen 
Lehrkräften zu unterstützen. Gleichzeitig suchen wir ebenfalls 
gemeinsam mit der Schulleitung und den Schülern nach Ideen, 
das Lehrangebot der Audi Hungaria Schule weiter zu erhöhen 
- zum Beispiel durch interessante Arbeitsgruppen, wie der 
Eisenbahn AG oder der Kunst AG. Es gibt für alle sicher noch 
viel zu tun. Wir Eltern freuen uns darauf!"
 

Dr. Arnd Hardtke, a német felső tagozat szülői munkaközösségének vezetője

„Az intézmény vezetőségével és a diáksággal rendszeres 
közös konzultációk keretében azon dolgozunk, hogy még 
vonzóbbá tegyük az iskolát. Ezek eredményeképpen 
számos új szakkörrel, programmal kívánjuk bővíteni az Audi 
Hungaria Iskola oktatási kínálatát. Ilyen például a vasúti 
vagy a művészeti szakkör létrehozása. 
Azonban tudjuk, még nagyon sok munka vár mindnyájunkra, 
ám a szülői közösség örömmel áll azok elébe!"

Dr. Arnd Hardtke, Elternbeirat der deutschen Sekundarstufe



S
ch

ul
le

be
n

Is
ko

la
i é

le
t

75Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16



S
ch

ul
le

be
n

Is
ko

la
i é

le
t

76 Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16

Ereignisse der Sekundarstufe im Schuljahr 2015/16

TERMIN EREIGNIS

01.09.2015 Erster Schultag - Jahreseröffnungsfeier

22.09.2015 Feierliche Übergabe des neuen Schulgebäudes

29.09.2015 NEMAK Fussball-Cup

bis 23.09.2015 Puzzle-Projekt zum 25. Jubiläum der Deutschen Einheit

02.10.2015 Tag der Deutschen Einheit Puzzle-Projekt der Schule

05.10.2015 Teilnahme an „Puzzle-Projekt”-Festveranstaltung in Budapest

06.10.2015 Nationaler Trauertag 13 Generäle von Arad (1849) Gedenkfeier

08.10.2015 Jugendkonzert

16.10.2015 Bolyai Mathematik-Wettbewerb

21.10.2015 Studienfahrt nach Celldömölk, in den Vulkanpark 9a, 9d

22.10.2015 Gedenkfeier an die Revolution von 1956

26.-30.10.2015 Studienreise der 10. Klasse nach Ilmenau

04.11.2015 Bolyai Mathematik-Wettbewerb

04.11.2015 Übersetzungswettbewerb in der Gárdonyi Schule (Englisch)

06.11.2015 Übersetzungswettbewerb in der Gárdonyi Schule (Deutsch)

09.11.2015 Besuch bei Jankovics Hidraulik Klassen 8a, 8d

10.11.2015 NEMAK Fussball-Cup

14.11.2015 Regionalwettbewerb First Lego League in Tatabánya

20.11.2015 Vorlesewettbewerb in Levél

21.11.2015 Jugendkonzert

26.11.2015 Lesenacht Klasse 7a, 7d

27.11.2015 Geschichte der Olympischen Spiele (Móra Ferenc Schule)
28.11.2015 Übersetzungswettbewerb - Finale

30.11.2015 Advent – die erste Kerze wird angezündet

03.12.2015 Rezitationswettbewerb (Kovács Margit Schule)

11.12.2015 Schlittschuhlaufen 6a, 6d

14.12.2015 Schlittschuhlaufen 8a, 8d

15.12.2015 Schlittschuhlaufen

16.12.2015 Lesenacht 10a, 10d

17.12.2016 Exkursion nach Wien 9n, 9d, 10d

21.01.2016 Jugendkonzert

29.01.2016 Rezitationswettbewerb in Sopron

02.02.2016 Eislaufen

04.02.2016 Faschingsparty

16.02.2016 Pilotprüfung DSD I Klasse 8a

19.02.2016 Zrínyi Ilona Mathematik-Wettbewerb

23.02.2016 Vergleichsarbeiten VERA 8d Deutsch

25.02.2016 Landeskunde-Wettbewerb in Mosonmagyaróvár
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TERMIN EREIGNIS

25.02.2016 Vergleichsarbeiten VERA 8d Englisch oder Französisch

29.02.2016 Schriftliche Abschlussprüfung Deutsch 10d (RS, G)

01.03.2016 Schriftliche Abschlussprüfung Englisch 10d (RS, G)

01.03.2016 Vergleichsarbeiten VERA 8d Mathematik

03.03.2016 Schriftliche Abschlussprüfung Mathematik 10d (G)

04.03.2016 Lesenacht Klasse 5b

09.03. 2016 Schriftliche DSD I Prüfung Klasse 8

11.03.2016 Gedenkfeier an die Revolution von 1848/49

16.03.2016 Projekttag in der Festung von Monostor / Komárom

18.03.2016 Rezitationswettbewerb – Regionalfinale in Mosonmagyaróvár
21.03.2016 Drama-Nachmittag: Sei du selbst!
23.03.2016 Volleyball-Pokal in Budapest

06.04.2016 Mathematik-Wettbewerb in der Kölcsey Schule

07.04.2016 Landeskunde-Wettbewerb in Englisch (Móra Ferenc Schule)

10.-15.04.2016 Besuch der Schülergruppe der Partnerschule aus Ilmenau

12.-13.04.2016 Mündliche DSD I Prüfung Klasse 8

14.04.2016 Mathematik-Wettbewerb (Kovács Margit Grundschule)

15.04.2016 Volksliedwettbewerb

21.04.2016 Jugendkonzert

21.04.2016 Deutsch mal anders – kunterbunt

25.04.2016 Rezitationswettbewerb (ungarisch)

26.04.2016 Gastvorstellung der DBU aus Szekszárd: Beatles an Bord

27.04.2016 Studienfahrt nach Celldömölk in den Vulkanpark 6d

29.04.2016 "Te szedd!" Umweltaktion
04.05.2016 Schiller Rezitationswettbewerb in Mosonmagyaróvár

05.05.2016 Museumsbesuch anlässlich des 111-jährigen Geburtstags von Rejtő Jenő Klasse 5a, 5b
05.05.2016 Kalmár László Mathematik-Wettbewerb

13.05.2016 Rezitationswettbewerb – Landesfinale in Budapest
18.05.2016 Landesmessung Englisch 6. und 8. Klasse

18.05.2016 Exkursion nach Balatonederics 9a, 9c

19.05.2016 Lesenacht Klasse 8a, 8d, 9n

23.05.2016 deutschsprachige Stadtrally in Győr Klasse 8a
25.05.2016 Landesmessung Mathematik und Ungarisch Klassen 6, 8, 10

26.05.2016 Besuch in der Uni-Bibliothek Klasse 8a

26.05.2016 Besuch in der Uni-Bibliothek Klasse 7a

11.06.2016 Abschiedsfeier der Achtklässler

13.05.2016 Sporttag
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A 2015–16-os tanév eseményei a felső 
tagozaton és a gimnáziumi osztályokban

IDŐPONT ESEMÉNY

2015. 09. 01.  Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepély
2015. 09. 22 Ünnepélyes iskolaátadás

2015. 09. 29. NEMAK Kupa

2015. 09. 23.-ig  Puzzle-projekt - 25. éves jubileumi ünnepségre a Német Egység alkalmából

2015. 10. 02. Megemlékezés a Német Egység Napjáról iskolai puzzle-projekt

2015. 10. 05. Részvétel az országos „Puzzle-projekt” ünnepi rendezvényén, Budapesten

2015. 10. 06. Aradi Vértanúk Napja

2015. 10. 08. Ifjúsági hangverseny

2015. 10. 16. Bolyai matematika verseny

2015. 10. 21. Tanulmányi kirándulás a celldömölki vulkánparkba,9. a, 9. c

22. 10. 2015 Október 23-i ünnepély megemlékezés iskolai keretben
2015. 10. 26–30. Tanulmányi út Ilmenauba 10. a, 10. c

2015. 11. 04. Bolyai matematika verseny

2015. 11. 04. Angol fordítási verseny a Gárdonyi-iskolában

2015. 11. 06. Német fordítási verseny a Gárdonyi-iskolában

2015. 11. 09. Látogatás a Jankovics Hidraulika-üzemben 8. a, 8. d

2015. 11. 10. NEMAK Kupa

2015. 11. 14. First Lego League-verseny regionális fordulója Tatabányán

2015. 11. 21. Ifjúsági hangverseny

2015. 11. 26. Olvasó éjszaka 7. a, 7. d
2015. 11. 27. Az olimpiai játékok története (Móra Ferenc Iskola)

2015. 11. 28. Fordítási verseny – döntő
2015. 11. 30. Adventi gyertyagyújtás

2015. 12. 03. Német versmondó verseny Kovács Margit Iskola

2015. 12. 07. Adventi gyertyagyújtás 

2015. 12. 11. Korcsolyázás 6. a és 6. d

2015. 12. 14. Adventi gyertyagyújtás

2015. 12. 14. Korcsolyázás 8. a és 8. d

2015. 12. 15. Korcsolyázás

2015. 12. 16. Olvasó éjszaka 10. a és 10. c
2016. 12. 17. Kirándulás Bécsbe 9. n, 9. d, 10. d

2016. 01. 21. Ifjúsági hangverseny

2016. 01. 21. Osztályozó értekezlet
2016. 01. 28. Félévi nevelési értekezlet

2016. 01. 29. Német versmondó verseny Sopronban

2016. 02. 02. Korcsolyázás

2016. 02. 04. Farsangi mulatság

2016. 02. 16. Pilotvizsga DSD I 8. a
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IDŐPONT ESEMÉNY

2016. 02. 19. Zrínyi Ilona matematikaverseny

2016. 02. 23. VERA mérés német tantárgyból 8. d

2016. 02. 25. Német országismereti verseny Mosonmagyaróvár

2016 .02. 25. VERA mérés angol/francia tantárgyból 8. d 

2016. 02. 29. Írásbeli záróvizsga német tantárgyból 10. d (reáliskola, gimnázium) 
2016. 03. 01. Írásbeli záróvizsga angol tantárgyból 10. d (reáliskola, gimnázium) 
2016. 03. 01. VERA mérés 8. d matematika tantárgyból 

2016. 03. 03. Írásbeli záróvizsga matematika tantárgyból 10. d (gimnázium) 
2016. 03. 04. Olvasó éjszaka 5. b
2016. 03. 09. Írásbeli vizsga DSD I 8. osztály 
2016. 03. 11. Március 15-i megemlékezés

2016 .03. 16. Monostori Erőd Projekt Komárom 
2016. 03. 18. Versmondó verseny megyei forduló Mosonmagyaróvár

2016. 03. 21. Dráma-délután: Légy önmagad!
2016. 03. 23. Röplabda-kupa Budapesten

2016. 04. 06. Matematikaverseny a Kölcsey-iskolában

2016. 04. 07. Angol országismereti verseny Móra Ferenc Iskola

2016. 04. 10–15. Vendégül láttuk az ilmenaui partneriskola diákjait 

2016. 04. 12–13. DSD I szóbeli vizsga 8. osztály 

2016. 04. 14. Matematika verseny Kovács Margit Általános Iskola

2016. 04. 15. Népdalverseny

2016. 04. 21. Ifjúsági hangverseny

2016. 04. 21. Deutsch mal anders – kunterbunt

2016. 04. 25. Magyar versmondó verseny 

2016. 04. 26. A szekszárdi német színház – DBU - vendégszereplése: „Beatles an Bord”

2016. 04. 27. Tanulmányi út a celldömölki Vulkánparkba 6. d

2016. 04. 29. Te szedd! Környezetvédelmi akció
2016. 04. 05. Schiller versmondó verseny Mosonmagyaróvár

2016. 05 .05. Múzeumlátogatás Rejtő Jenő születésének 111. évfordulója alkalmából 5.a, 5.b osztályok
2016. 05. 05. Kalmár László matematikaverseny

2016. 05. 13. Versmondó verseny – országos döntő Budapesten
2016. 05. 18. Országos kompetenciamérés angol nyelv – 6. és 8. osztályok 
2016. 05. 18. Kirándulás Balatonedericsre 9.a, 9. c

2016. 05. 19. Olvasó éjszaka 8.a, d és 9.n
23. 05. 2016 Német nyelvű városi akadályverseny Győrben 8.a
2016. 05 .25. Országos kompetenciamérés matematika és magyar 6., 8. és 10. osztályok
2016. 05. 26. Látogatás az egyetemi könyvtárban 8. a

2016. 05. 26. Látogatás az egyetemi könyvtárban 7. a

2016. 06. 08–10. Osztálykirándulások
2016. 06. 11. Elbúcsúztak a nyolcadikosok 

2016. 06. 13. Sportnap

2016. 06. 20–24. Nyári táborok lehetősége 
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Ereignisse der Grundschule im Schuljahr 2015/16

Termin Ereignis

26.08.2015 Schnuppertag für die Klassen 1ab

01.09.2015 Eröffnungsfeier

14.09.2015
Elternabend 1a, 1b

Elternabend 2a, 2b

15.09.2015
Elternabend 3a, 3b, 3d

Elternabend 4a, 4b, 4d

22.09.2015 Feierliche Übergabe des neuen Schulgebäudes

26.09.2015 Teilnahme am Arrabona Lauffestival

23.09.2015 Puzzle-Projekt zum 25. Jubiläum der Deutschen Einheit

02.10.2015 Tag der Deutschen Einheit Puzzle-Projekt der Schule

05.10.2015
Teilnahme an der „Puzzle-Projekt”–Festveranstaltung in Budapest

Besuch im Puppentheater „Vaskakas" Klassen 1a, 1b und 2a, 2b

16.10.2015 Bólyai –Wettbewerb im Kazinczy Gymnasium Mathematik

20.10.2015 Tag der offenen Tür für die Eltern der zukünftigen Erstklässler

20.10.2015 Infoabend zum Schuljahr 2016/17

04.-05.11.2015 Projekt „Schulhofgestaltung”

11.11.2015 Sankt Martins Fest Laternenumzug

19.11.2015 Besuch der Vorschule in den ersten Klassen

20.11.2015

Vorlesetag mit der Sekundarstufe

Honigfrühstück Klassen 1-4

Rezitationswettbewerb in Levél

30.11.2015  Advent Die erste Kerze am Adventskranz wird angezündet.

04.12.2015 Nikolauspokal der Dt. Schule Budapest Klassen 3a, 3b, 3d und 4a, 4b, 4d

07.12.2015 Die zweite Kerze am Adventskranz wird angezündet - Der Nikolaus kommt!
12.12.2015 Weihnachtsbastelei

14.12.2015 Die dritte Kerze am Adventskranz wird angezündet.

18.12.2015 Weihnachtsfeier der Grundschule

14.01.2016 Schlittschuhlaufen Klassen 3a, 3b, 3d und 4a, 4b, 4d

27.01.2016 Musikwettbewerb Klassen 3-4. in der Kölcsey Ferenc Grundschule

29.01.2016 Rezitationswettbewerb in Sopron Klassen 1-4

04.02.2016 Faschingsparty Klassen 1-4

05.02.2016 Bolyai-Naturwissenschaftswettbewerb in der Kazinczy Schule Klassen 3ab-4ab

18.02.2016 Besuch im Puppentheater „Vaskakas” Klassen 3a, 3b und 4a, 3b

23.02.2016 NEMAK Pokal 

29.02.2016 Besuch im Puppentheater „Vaskakas” Klassen 2a, 2b

03.03.2016 Gerencsér Éva Wettbewerb Ungarische Sprache 1.Runde

04.03.2016 Lesenacht Klassen 4a, 4b, 4d

05.03.2016 Schultag Bastelvormittag mit Eltern Klassen 3a, 3b und 4a, 4b
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Termin Ereignis

06.03.2016 Theaterbesuch „The sound of music”

07.-08.03.2016 Besuch im „Mobilis” Klassen 1a, 1b

11.03.2016 Gedenkfeier an die Revolution von 1848/49

17.03.2016

Känguru Mathematikwettbewerb Klassen 3d, 4d

Känguru Mathematikwettbewerb Klassen 3a, 3b und 4a, 4b

DBU  Theateraufführung „Lebkuchenmann”

21.-22.03.2016 Besuch im „Mobilis” Klassen 4a, 4b, 4d

21.03.2016 Elternsprechtag Klassen 3a, 3b, 3d

04.-05.04.2016 Besuch im „Mobilis” Klassen 3a, 3b, 3d

07.04.2016
Gerencsér Éva Wettbewerb Ungarische Sprache 2. Runde

Besuch im Puppentheater „Vaskakas” Klassen 1a, 1b und 2a, 2b

08.04.2016 Besuch im Puppentheater „Vaskakas” Klassen 3a, 3b und 4a, 4b

11.-12.04.2016 Besuch im „Mobilis” Klassen 2a, 2b

12.04.2016 NEMAK Pokal Preisverleihung - Audi Schule Pokalsieger!!!
16.04.2016 AMAPED Rezitationswettbewerb in Wien

18.04.2016 Besuch der Vorschule in den 1. Klassen

19.-21.04.2016 Schullandheim in Neutal Klassen 3d, 4d

21.04.2016 Deutsch mal anders – kunterbunt

22.04.2016 Tag der Erde

25.-27.04.2016 Waldschule-Huszárokelőpuszta 2a
27.-29.04.2016 Waldschule-Huszárokelőpuszta 2b

26.04.2016 VERA Klasse 3d Lesen

28.04.2016 VERA Klasse 3d Zuhören

03.05.2016 VERA Klasse 3d Mathematik

04.05.2016 Rezitationswettbewerb in Mosonmagyaróvár

09.05.2016 Ausflug nach Wien  Klassen 1-4.
12.05.2016 Instrumentenvorstellung Liszt Ferenc Musikschule für Klassen 1a, 1b

13.05.2016 Rezitationswettbewerb in Budapest Landesfinale
18.05.2016 Wandertag Püspökerdő - 1a, b Sarród - 3a, 3b, 3d und 4a, 4b, 4d
24.05.2016 Besuch im Puppentheater „Vaskakas” Klassen 1a, 1b und 2a, 2b

29.05.2016 Ökumenischer Gottesdienst

02.06.2016 Vogelprojekt 3a, 3b, 3d

07.06.2016 Vogelprojekt 2a, 2b

08.06.2016 Jahresausflüge Klassen 1-4
09.06.2016 Sportnachmittag

13.06.2016 Theateraufführung „Der Löwe, der nicht schreiben konnte” für KIGA 

16.06.2016 Theateraufführung „Der Löwe, der nicht schreiben konnte” für GS

15.06.2016 Zeugnisverteilung Abschlussfest
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A 2015–16-os tanév eseményei az általános iskolában

IDŐPONT ESEMÉNY

2015. 08. 26. Ismerkedő nap a leendő első osztályosok részére
2015. 09. 01 Tanévnyitó ünnepély

2015. 09. 22. Ünnepélyes iskolaátadás

2015. 09. 26. Arrabona futófesztivál

2015. 09. 23-ig Puzzle-projekt – felkészülés a 25 éves jubileumi ünnepségre a Német Egység alkalmából

2015. 10. 02. Megemlékezés a Német Egység Napjáról iskolai puzzle-projekt

2015. 10. 05. 
Részvétel az országos „Puzzle-projekt” ünnepi rendezvényén Budapesten

Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 1. a, 1. b és 2. a, 2. b osztályok

2015. 10. 16. Bolyai matematikaverseny a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban

2015. 11. 04–05. Iskolaudvar-szépítési projekt

2015. 11. 11. Szent Márton-napi lámpás felvonulás

2015. 11. 19. Iskolára felkészülő óvodások látogatása az 1. osztályok

2015. 11. 20.

Felolvasó nap a felső tagozattal
Mézes reggeli, 1–4. osztályok

Versmondó verseny, Levél

2015. 11. 30. Adventi 1. gyertyagyújtás

2015. 12. 04. Mikulás-kupa a budapesti német iskolában, 3. a, 3. b, 3. d és 4. a, 4. b, 4. d osztályok

2015. 12. 07. Adventi 2. gyertyagyújtás, a Mikulás érkezik

2015. 12. 12. Karácsonyi kézműves foglalkozás
2015. 12. 14. Adventi 3. gyertyagyújtás

2015. 12. 18. Karácsonyi ünnepség

2016. 01. 14. Korcsolyázás 3. d, 4. d osztályok

2016. 01. 27. Népdalverseny a Kölcsey Ferenc iskolában, 3–4. osztályok

2016. 01. 29. Versmondó verseny Sopronban, 1–4. osztályok

2016. 02. 04. Farsangi mulatság 1–4. osztályok

2016. 02. 05. Bolyai természettudományi verseny a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban

3. a, 3. b – 4. a, 4. b osztályok 
2016. 02. 18. Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 3. a, 3. b és 4. a, 4. b osztályok

2016. 02. 23. NEMAK-kupa 

2016. 02. 29. Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 2. a, 2. b osztályok

2016. 03. 03. Gerencsér Éva Magyar helyesírási verseny 1. kör

2016. 03. 04. Olvasó éjszaka 3. a, 3. b, 3. d osztályok
2016. 03. 05. Tanítási nap – kézműves délelőtt szülőkkel
2016. 03. 06. Színházlátogatás: „A muzsika hangja”

2016. 03. 07–08. Mobilis-látogatás 1. a, 1. b osztályok 

2016. 03. 11. Március 15-i ünnepély – megemlékezés iskolai keretben
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IDŐPONT ESEMÉNY

2016. 03. 17.
Kenguru matematikaverseny 3. d és 4. d osztály

A szekszárdi német színház (Deutsche Bühne Ungarn) vendégszereplése:  
„A mézeskalácsember”

2016. 03. 21–22. Mobilis-látogatás, 4. a, 4. b, 4. d osztályok

2016. 04. 04–05. Mobilis-látogatás, 3. a, 3. b, 3. d osztályok

2016. 04. 07
Gerencsér Éva Magyar helyesírási verseny 2. forduló

Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 1. a, 1. b és 2. a, 2. b osztályok

2016. 04. 08. Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 3. a, 3. b és 4. a, 4. b osztályok

2016. 04. 11–12. Mobilis-látogatás, 2. a, 2. b osztályok

2016. 04. 12. NEMAK-kupa-díjátadás. Az Audi Hungaria Iskola lett a kupagyőztes!!!
2016. 04. 16. AMAPED versmondó verseny Bécsben

2016. 04. 18. Iskolára felkészülő óvodások  látogatása az 1. osztályban
2016. 04. 19–21. osztálykirándulás Neutal/Ausztria Klassen 3. d, 4. d

2016. 04. 21. Deutsch mal anders – kunterbunt

2016. 04. 22. A Föld napja

2016. 04. 25–27. Erdei iskola, Huszárokelőpuszta 2. a
2016. 04. 27–29. Erdei iskola, Huszárokelőpuszta 2. b

2016. 04. 26. VERA 3. d osztály Olvasás
2016. 04. 28. VERA 3. d osztály Hallás utáni szövegértés

2016. 05. 03. VERA 3. d osztály Matematika

2016. 05. 04. Versmondó verseny, Mosonmagyaróvár

2016. 05. 09. Kirándulás Bécsbe 1–4. osztályok

2016. 05. 12. Hangszerek bemutatása a Liszt Ferenc Zeneiskolában 1. a, 1. b osztályok

13. 05. 2016 Versmondó verseny Budapest, Országos döntő
2016. 05. 18. Kirándulás Püspökerdő –1. a, 1. b – Sarród – 3. a, 3. b, 3. d és 4. a, 4. b, 4. d osztályok
2016. 05. 24. Látogatás a „Vaskakas” Bábszínházban 1. a, 1. b és 2. a, 2. b osztályok

2016. 05. 29. Ökumenikus Istentisztelet

2016. 06. 06. Sportdélután

2016. 06. 08. Év végi osztálykirándulások 1–4. osztályok

2016. 06. 14. Színházi előadás: „Az oroszlán, aki nem tud írni” 2. a, 2.  -b osztályok
2016. 06. 15. Bizonyítványok kiosztása, Záróünnepség
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Projekt I Herbstrauschen

23.-24.09.2015 Ausflug in den Zoo mit der Pferdekutsche

28.09.2015 Apfelernte, Weinlese 

15.10.2015 Kinder-Oktoberfest, Nachmittag der offenen Tür

16.10.2015 Konzert des Sopron Trió „Monat der Aussaat”

02.11.2015 Puppentheater, Csemete Bábszínház Sopron

Projekt II Martinstag

12.11.2015 „Laterne, Laterne” Nachmittag der offenen Tür zum Martinstag

Projekt III Weihnachten wie früher

23.11.2015 Konzert des Sopron Trió „Monat des Traums”

26.11.2015 Adventsnachmittag

07.12.2015 Der Nikolaus besucht die Kinder/ Vormittag

16.-17.12.2015 Offene Weihnachtsnachmittage in den Gruppen

Ereignisse des Kindergartens im Erziehungsjahr 2015/16
Oktober bis Dezember 2015
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Ereignisse des Kindergartens im Erziehungsjahr 2015/16
Januar bis Mai 2016

Projekt IV. Garn

04.01.2016 Der Skikurs beginnt – 10 Nachmittage

13.01.2016 Vorstellung des „Csemete” Puppentheaters: „Helft dem Schneemann!”

21.01.2016 Faschingskonzert des Sopron Trios

23.01.2016 Faschingsball der Eltern im Restaurant „Zöldfa”

04.02.2016 Faschingstreiben im Kindergarten

12.02.2016 Vorführung für die Eltern der Skikursteilnehmer

15.02.2016 Vorstellung der Vorschule 

17.02.2016 Werksbesichtigung bei AUDI

Projekt V Frühlingsstimmen

24.02.2016 Schneeglöckchen-Tour

25.02.2016 Vorführung der KiGa-Fußballtruppe

02.03.2016 Aufführung des Puppentheaters „Csemete”

11.03.2016
„Die Geschichte des kleinen Maulwurfs” 

 Aufführung des interaktiven Theaters „Szegedi Látványszínház”

21.03.2016 Blumenkarneval – Konzert des Sopron Trios

23.03.2016 Warten auf den Osterhasen

Projekt IV.: Verkehrsmittel – Schiff und Bahn

02.04.2016 Zeichen- und Malwettbewerb – „Gyermekek Háza” – Preisverleihung: 2 Preise

13.04.2016 Städtischer Straßenverkehrswettbewerb: 3. Platz

20.04.2016 Ausflug mit dem Schiff

29.04.2016 Ausflug mit der Eisenbahn

21.05.2016 Gala der Kindergarten-Fußball-Veranstaltungsreihe im ETO Fußballstadion

26.05.2016 Tag des Kindes Aufführung des Puppentheaters „Csemete”

30.05.2016 Abschlussfeier der Gruppen

01.06.2016 Abschlussfeier der Gruppen
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I. Projekt: Őszi zsongás

Szept. 23–24. Lovaskocsis kirándulás az állatkertbe

Szept. 28. Almaszüret – szőlőszüret

Okt. 15. Kinder – Október Fest – nyílt délután

Okt. 16. „Magvető hava” – a Sopron Trió koncertje

Nov. 2. Misi mókus kalandjai  – a soproni Csemete  Bábszínház előadása

II. Projekt:   Márton-nap

Nov. 12. „Lámpácska” - Márton napi  nyílt délután

III. Projekt:   Régi idők karácsonya

Nov. 23. „Álom hava” – a Sopron Trió koncertje

Nov. 26. Adventi lámpagyújtás – nyílt délután

Dec. 7. Jön a Mikulás

Dec. 16–17. Karácsonyi nyílt délutánok – csoportonként

Az óvoda eseményei 2015. október – december 30-ig
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IV. Fonal projekt

Jan.  4. Sítanfolyam indul 10 alkalommal

Jan. 13. Segítsetek a hóembernek! a Csemete Bábszínház előadása

Jan. 21. Farsangi koncert, a Sopron Trió előadása

Jan. 23. Szülői bál a Zöldfa étteremben

Febr. 4. Farsangi mulatság az óvodában

Febr. 12. Síbemutató szülőknek

Febr. 15. „Vorschule” bemutató szülőknek

Febr. 17. Audi-gyárlátogatás

V. Tavaszi zsongás

Febr. 24. Hóvirágtúra

Febr. 25. OVI- FOCI bemutató óra

Márc. 2. A Csemete Bábszínház előadása

Márc. 11. A kis vakond története – Szegedi Látványszínház előadása

Márc. 21. Virágkarnevál, a Sopron Trió koncertje

Márc. 23. Húsvétváró délután

VI. Projekt: Közlekedés / vízi és vasúti

Ápr. 2. Gyermekek Háza rajzpályázat eredményhirdetés: 2 díjazás

Ápr. 13. Városi KRESZ-vetélkedő   III. helyezés

Ápr. 20. Hajókirándulás

Ápr. 29. Vasúti kirándulás

Máj. 21. OVI- FOCI gála az ETO-stadionban

Máj. 26. Gyermeknap, és a Csemete Bábszínház előadása

Máj. 30. – Jún. 1. Csoport évzáró műsorok

Az óvoda eseményei 2016. január – május 31-ig
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Szeptember 1-jén az Audi Hungaria Iskola főigazgatója, 
Helmut Seiler, hivatalosan becsengette a 2015–16-os 
tanévet. Az ünnepségen részt vettek az Audi Hungaria, 
Győr város, valamint az Intézményfenntartó és Működte-
tő Közalapítvány vezetői és képviselői is. Ez az ünnepé-
lyes évnyitó volt az első rendezvény az újonnan átadott 
iskolaépület modern sportcsarnokában. A főigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket – természetesen magyar és 
német nyelven – és mindenkinek jó tanévkezdést kívánt. 
Egyúttal örömét fejezte ki az iskolabővítési projekt első 
szakaszának befejezésével kapcsolatban és köszönetet 
mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a 
projekt sikeréhez.

Am 1. September läutete Schulleiter Helmut Seiler im Bei-
sein von hochrangigen Gästen und Vertretern der Audi 
Hungaria, der Stadt Győr sowie der Träger- und Betreiber-
stiftung offiziell das neue Schuljahr ein. Diese Schuljahres-
eröffnungsfeier war die erste festliche Veranstaltung in der 
hochmodernen Sporthalle des gerade erst fertiggestellten 
Neubaus der Audi Hungaria Schule. Herr Seiler begrüßte 
die Anwesenden – natürlich in deutscher und ungarischer 
Sprache – und wünschte allen einen guten Start ins neue 
Schuljahr. Er äußerte sich sehr erfreut über den Abschluss 
der ersten Bauphase und sprach seinen Dank an alle aus, 
die zum Gelingen dieses Vorhabens beigetragen haben.

Évnyitó ünnepség, 
2015. 09. 01.

Jahreseröffnungsfeier, 
01.09.2015
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Két héttel a tanévnyitó ünnepség után, 2015. szeptem-
ber 22-én újra ünnepelhettünk: az Audi Hungaria Iskola 
új és felújított épületeinek átadásán a diákok és a ta-
nárok hivatalosan birtokba vehették a megújult iskolát. 
Büszkén mondhatjuk, hogy iskolánk nemcsak Győr, ha-
nem az egész ország egyik legmodernebb oktatási in-
tézményévé vált. Az ünnepélyesen feldíszített, korszerű 
sportcsarnokban megtartott ünnepségre magas rangú 
politikai és gazdasági szereplők érkeztek, akik mind-
annyian  örömüket fejezték ki, hogy ezen a különleges 
rendezvényen részt vehettek.

Zwei Wochen nach Beginn des Schuljahres in den neuen 
und sanierten Räumlichkeiten der Audi Hungaria Schule 
wurde am 22. September 2015 im Rahmen eines feierlichen 
Festaktes der Neubau eingeweiht. Schüler und Lehrer durf-
ten ihre neue Schule, die nicht nur in Győr sondern sicher lich 
in ganz Ungarn eine der modernsten Bildungseinrichtungen 
ist, offiziell in Besitz nehmen. Zum Festakt in der hochmoder-
nen und festlich dekorierten Sporthalle waren hochrangige 
Gäste aus Politik und Wirtschaft geladen, die allesamt ihrer 
Freude Ausdruck verliehen an dieser besonderen Veranstal-
tung teilhaben zu dürfen.

Avatóünnepség, 
2015. szeptember 22.

Einweihungsfeier, 
22. September 2015
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˶Piros alma, piros alma, beteszlek a kosaramba!"
Őszi projektünk keretében foglalkoztunk az őszi gyümölcsök-
kel, zöldségekkel. Óvodásaink közösen szüreteltek almát, 
szőlőt, betakarították „kiskertünk” terményeit. A zöldségekből 
és gyümölcsökből finom salátákat készítettünk.
A barkácsolás is az ősz jegyében zajlott, a gyerekek felhasz-
nálták az ősz kincseit: faleveleket, ágacskákat, bogyókat, ter-
méseket.
Őszi témájú verseket tanultunk, meséket hallgattunk.
A projekt ideje alatt a német néphagyományok felelevenítésé-
re, bemutatására törekedtünk. Óvodásaink német gyermek-
táncokat tanultak és lelkesen készültek azok előadására.
Az őszi projektnapokat egy sikeres családi délutánnal és egy 
fergeteges „Kinder-Oktoberfest”-tel zártuk!

Wenn bunte Blätter tanzen und die Schatten länger werden, 
begrüssen wir die neue Jahreszeit.
Im Rahmen des Herbstprojektes beschäftigten sich unsere 
Kindergartenkinder mit dem Thema „Herbst”: sie ernteten Äp-
fel, Birnen, Trauben und Gemüse, teilweise aus dem eigenen 
Küchengarten, aus diesen bereiteten sie feine Salate zu.
Zum Basteln verwendeten die Kinder ebenfalls herbstliche 
Naturprodukte wie bunte Blätter, Zweige und Beeren.
Die Kinder lernten Gedichte und hörten Märchen rund um das 
Thema Herbst.
Während der Projektzeit bemühten wir uns um die Belebung 
und Vorstellung der deutschen volkstümlichen Traditionen, so 
lernten die Kindergartenkinder deutsche Kindertänze.
Den Abschluss unseres Herbstprojektes bildete ein erfolgrei-
cher Familiennachmittag mit dem turbulenten „Kinder-Okto-
berfest”.

Őszi zsongás

Herbstprojekt 
im Kindergarten
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Iskolánk alsó és felső tagozatos diákjai 
két külön csoportban két héten keresz-
tül dolgoztak a Puzzle-projekten. A pro-
jekt témája a német egységhez kap-
csolódott: mi az, ami tipikus német? Mi 
jut eszünkbe Németországról?  
A gyerekek lelkesen gyűjtöttek ötle-
teket, gondolatokat. A puzzledarabok 
elkészítése után, október 5-én Buda-
pestre utaztunk, ahol a Millenáris Park-
ban egy rendezvény keretében más 
diákcsoportokkal közösen összeraktuk 
az óriási Németország-puzzle-t. 

Németország Nagykövetségének 
képviselője, dr. Manfred P. Emmes, 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a puzzle összeillesztése és annak 
üzenete szimbolizálja Németország 
újraegyesítését, amelynek 25. évfor-
dulója alkalmából került megrende-
zésre ez a Puzzle-projekt.
A Puzzle-projekt. budapesti rendez-
vénye diákjaink számára a projekt-
munka méltó lezárása volt. Mindnyá-
jan egy felejthetetlen élmény részesei 
lehettünk.

Iskolánkat képviselték: Kamenszky 
Krisztina, Lajos Nikolett, Sebastian 
Schuster, Ömer Faruk Ünal.
Kísérő tanárok: Tálos Katalin, Batki 
Erika.

Die Schüler der Grundschule und der 
Sekundarstufe I arbeiteten zwei Wo-
chen lang in zwei Gruppen am Puz-
zle-Projekt. Das Thema lautete pas-
send zum Tag der Deutschen Einheit: 
Was ist typisch deutsch? Was fällt uns 
zu Deutschland ein?
Nach der Ideensammlung und der 
Gestaltung der Puzzleteile reisten wir 
am 5. Oktober mit beiden Gruppen 
nach Budapest, wo wir zusammen 
mit anderen Gruppen von Schülern 
und Studenten im Millenáris Park 

ein überdimensionales Deutschland-
Puzzle zusammengesetzt haben.
Das Zusammenfügen des Puzzles 
am Tag der Deutschen Einheit, 25 
Jahre nach der Wiedervereinigung 
hatte selbstverständlich starken sym-
bolischen Charakter.
Der Gesandte der deutschen Bot-
schaft Budapest, Dr. Manfred P. Em-
mes betonte in seinem Grußwort, 
dass die Botschaft des Puzzle-Pro-
jekts vor allem die Symbolisierung der 
Wiedervereinigung Deutschlands sei. 

Für unsere Schüler und Schülerin-
nen war das Zusammensetzen des 
Puzzles in Budapest der krönende 
Abschluss der Projektarbeit und ein 
Erlebnis, das wir alle in bleibender Er-
innerung behalten werden.
Unsere Schule wurde vertreten von 
Kamenszky Krisztina, Lajos Nikolett, 
Sebastian Schuster und Ömer Faruk 
Ünal in Begleitung von Tálos Katalin 
und Batki Erika.

A Puzzle-projekt zárórendezvénye Budapesten, 
a Német Egység Napján

Puzzle-Projekt – Abschlussveranstaltung am Tag 
der Deutschen Einheit in Budapest
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2015 októberében  a 7.d osztály a 
biológia tantárgy és „A környezettu-
datosság fejlesztése“ elnevezésű új 
iskolai projekt keretében és az Audi 
Hungaria környezetmenedzsment 
osztályának támogatásával tanulmá-
nyi kiránduláson vett részt a ravazdi 
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Erdei Is-
kola és Oktatóközpontba.
Ez a tanulmányi kirándulás volt a 
biológia munkaközösség pedagógu-
sainak – Angelika Härtner és Glanz 
Györgyi – és az Audi Hungaria környe-
zetmenedzsment osztályának első 
közös akciója. A kirándulás keretében 

a diákok egyrészt gyakorlati példák 
segítségével iskolán kívüli oktatási 
helyszíneken ismerkedhettek meg az 
ökológia témakörrel, valamint bete-
kintést nyerhettek egy nagy konszern 
környezetkutatási munkájába.
A diákok a nap folyamán az erdei 
iskola területén különböző szemlél-
tető állomásokon komplex feladatok 
sorozatát oldották meg. Ily módon 
önállóan mélyítették el a biológiaórák 
keretében az erdei ökoszisztémáról 
szerzett tudásukat. A kísérő erdé-
szek szakmai tanácsokkal és gya-
korlati segítséggel támogatták a di-

ákokat feladataik megoldása során: 
pl. különböző erdőtípusok és a helyi 
feltételek megfigyelése és felisme-
rése közben, fák, bokrok, cserjék 
meghatározásában, vagy a táplálék-
lánc, földerózió és erdőkárosodás-
sal kapcsolatos kérdések megvála-
szolásában. 
Ezen felül betekintést nyertek az 
AUDI AG úgynevezett Nelder-pro-
jektjébe. Ezen nemzetközi kuta-
tóprogram keretében vizsgálják a 
tölgyerdő állománysűrűsége, a fák 
szén-dioxid-megkötő képessége és 
a biológiai sokszínűség közötti köl-

Im Oktober 2015 unternahm die Klas-
se 7d im Fach Biologie und im Rah-
men unseres neuen Schulprojektes 
„Förderung des Umweltbewusst-
seins“ in Kooperation mit der Abtei-
lung für Umweltmanagement der Audi 
Hungaria eine Exkursion zum Wald-
pädagogikzentrum und Forstbetrieb 
Ravazd.
Dies war die erste Aktion der Zusam-
menarbeit der Fachschaft Biologie (A. 
Härtner, G. Glanz) mit der Umwelt-
abteilung der Audi Hungaria mit dem 
Ziel einerseits das Thema Ökologie 
für die Schüler an praktischen Bei-
spielen und außerschulischen Lernor-

ten erfahrbarer zu machen und ihnen 
andererseits Einblicke in die Umwelt-
forschung eines großen Konzerns zu 
bieten.
Einen ganzen Tag lang hatten die 
Schüler die Gelegenheit, an Lern-
stationen im Gelände mit Hilfe eines 
aufwändigen „Laufzettels“ ihr Vorwis-
sen aus dem Unterricht zum Thema 
„Ökosystem Wald“ selbständig zu ver-
tiefen. Dabei war die Begleitung durch 
die Förster sehr hilfreich; als Exper-
ten unterstützten sie die Schüler an 
manchen Stationen mit zusätzlichem 
Fachwissen und halfen bei den prak-
tischen Übungen. Die Schüler  sollten 

z.B. verschiedene Waldtypen und 
Standortbedingungen erkennen, Bäu-
me und Sträucher bestimmen, Fragen 
zu Nahrungsnetzen, Bodenerosion 
und Waldschäden beantworten.
Darüber hinaus erhielten sie Ein-
blicke in das sog. Nelder-Projekt der 
AUDI AG. Dies ist ein internationa-
les Forschungsprojekt, bei welchem 
die Wechselwirkungen zwischen der 
Bestandsdichte eines Eichenwaldes, 
seinem CO2-Bindungspotential und 
seiner biologischen Artenvielfalt un-
tersucht werden. Die AUDI AG ließ 
seit 2008 Areale nicht nur in Ravazd, 
sondern auch an weiteren Standor-

„Erdei ökoszisztéma" – interaktív oktatási projekt 

„Ökosystem Wald" – Interaktives Unterrichtsprojekt
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ten, variiert nach Klimazonen, in Euro-
pa u.a. auch in Deutschland anlegen.
Die von Audi Hungaria unterstütz-
ten aufwändigen Vorbereitungen in 
Kooperation mit den Mitarbeitern 
der Försterei Ravazd und den Bio-
logielehrern haben das erste Projekt 
zu einer gelungenen Aktion für die 
Schüler werden lassen. Sie haben 
mit Begeisterung und Engagement 
die einzelnen Stationen absolviert 
und die Vielzahl praktischer Aufga-
ben erfolgreich gelöst.
Unser Fazit: Der außerschulische 
Lernort, die interessanten Aufgaben, 
die Möglichkeit bei Experten nachfra-

gen zu können, kam bei den Schülern 
gut an… und außerdem: „Der Tag hat 
Spaß gemacht!“
 

csönhatást. Az AUDI AG 2008 óta 
Ravazdon kívül még más telephe-
lyek környezetében is telepíttetett 
kísérleti erdőket, különböző európai 
éghajlati zónában, többek között Né-
metországban is. 
Ezen első projekt sikeres lebo-
nyolítását az Audi Hungaria által 
támogatott összetett előkészítési 
munka, valamit a ravazdi erdőgaz-
daság munkatársaival és a biológia- 
tanárokkal folytatott együttműködés 
tette lehetővé. A diákok lelkes odaa-
dással végezték el az egyes állomá-
sokon állított gyakorlati feladatokat.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy 
az iskolán kívüli oktatási helyszín, az 
érdekes feladatok, a szakemberekkel 
folytatott beszélgetések elnyerték di-
ákjaink tetszését és mindemellett „Él-
veztük ezt a napot!” 
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Am 3. Dezember 2015 nahmen deutsche und unga-
rische Schüler der Grundschule und der Sekundarstufe 
am alljährlich stattfindenden Rezitationswettbewerb in 
der Kovács Margit Schule teil.
Rumbach Réka, Klasse 8a, belegte in der Kategorie  
Deutsch als Fremdsprache den 1. Platz.

Luca Dolamic, 2a, und Antonia Schuster, 6d, nahmen 
außer Konkurrenz in der Kategorie Deutsch als Mut-
tersprache teil, sie erhielten jeweils einen Sonderpreis.

Deutschsprachiger Rezitationswettbewerb

Iskolánk alsó tagozatos diákjai több csapattal vettek részt 
a novemberben megrendezett Bolyai Anyanyelvi Csapat-
versenyen. A körzeti fordulón a 3. a osztály két csapata 
volt sikeres:
Finta Marcell, Biró Flóra, Horváth Mira és Zeiner Alina 
csapata megyei 3. helyezést,

Szabó Kata, Murányi Lili, Kéri Karolina és Babos Luca 
csapata pedig megyei 6. helyezést ért el. 

Gratulálunk a sikeres részvételhez!

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
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 Tanulók balról jobbra: Szabó Kata Sára, Zeiner Alina, Horváth Mira, Finta Marcell,  
    Kéri Karolina, Babos Luca, Murányi Lili Anna

 Babos Luca, Murányi Lili Anna, Biró Flóra, Kéri Karolina, Szabó Kata Sára, Horváth Mira, Finta Marcell, Zeiner Alina
   Tanár: Kormosné Kálmán Katalin
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Die DBU ist das einzige professionelle deutschsprachige 
Theater Ungarns. Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist 
die Pflege und Vermittlung der deutschen Sprache sowie 
die Erhaltung der kulturellen Werte von Ungarns deut-
scher Minderheit.
Während des Schuljahres 2015/16 war die DBU zweimal 
zu Gast bei der Audi Hungaria Schule – mit je einem Stück 
für die Unter- bzw. Oberstufe. Bei einer dieser Gelegen-
heiten sprachen wir mit Ildikó Frank, Intendantin der DBU.
AHS: Seit wann besteht die DBU in Szekszárd?
DBU Die DBU gibt es nun schon seit rund drei Jahrzehn-

ten. Seit 1994 ist sie in einem der schönsten Gebäu-
de von Szekszárds Stadtzentrum, einem Jugendstil-
bau zu Hause, welches früher ein Kino beherbergte. 
Das Gebäude wird zur Zeit renoviert; es werden um-
fangreiche Rekonstruktions- und Modernisierungsar-
beiten durchgeführt. Eine großartige Neuerung aus 
künstlerischer Sicht und daher für uns eine große 
Freude: wir bekommen eine mit allen technischen 
Schikanen ausgerüstete moderne Bühne. 

AHS Wie setzt sich das Publikum der DBU zusammen, 
wer ist Ihre Zielgruppe?

DBU Ursprünglich war es unser Ziel, die Ansprüche der 
deutschen Minderheit Ungarns zufrieden zu stellen, 
deshalb kommt unser Publikum in erster Linie von 
den Einrichtungen und den Kulturvereinen der deut-
schen Minderheit. Außerdem besuchen uns viele 
Schüler der Mittelstufe und Oberstufe verschiedener 
Schulen, die ihre Deutschkenntnisse auch auf diese 
Weise vertiefen möchten. Wir bereiten in jeder Spiel-
zeit zwei spezielle Tourneestücke vor, mit denen wir 
all jene besuchen, die keine Möglichkeit haben, zu 
uns nach Szekszárd zu kommen.

AHS Welche Art von Stücken haben Sie im Repertoire des 
Theaters?

DBU Wir haben ein breites Repertoire, das Produktionen 

für jede Altersklasse beinhaltet: Märchenstücke für 
Kindergarten- und Grundschulkinder, Jugendstük-
ke für Oberstufenschüler. Unseren erwachsenen 
Zuschauern bieten wir Komödien, Tragödien, aber 
selbstverständlich auch Musicals und musikalische 
Kabaretts. Wir sind jedoch stets bemüht deutsch-
sprachige Klassiker und zeitgenössische Dramen 
in den Mittelpunkt unseres Programmangebotes zu 
stellen.

Deutsche Bühne Ungarn, Szekszárd

 Frank Ildikó, Intendantin der Deutschen Bühne Ungarn
 Frank Ildikó, a DBU (Magyarországi Német Színház) igazgatónője 
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A DBU Magyarország egyetlen professzionális német nyelvű 
színháza, amelynek egyik fő feladata a német nyelv ápolása 
és közvetítése, valamint a magyarországi német kisebbség 
kulturális értékeinek megőrzése. A 2015–16-os tanévben a 
DBU kétszer is szerepelt iskolánkban – egy alsó, valamint 
egy felső tagozatos diákoknak készült darabbal. Egyik alka-
lommal Frank Ildikóval, a DBU igazgatójával beszélgettünk.
AHS Mióta működik a szekszárdi német színház?
DBU A német színház immáron három évtizede létezik. 

1994 óta Szekszárd városközpontjának egyik leg-
szebb szecessziós épülete az otthonunk, amely egy-
koron moziként működött. Az építmény  jelenleg felújí-
tás alatt áll: nagyszabású felújítási és korszerűsítési 
munkálatok folynak. Ami viszont művészeti szempont-
ból óriási újítás és számunkra nagy öröm: mozgatható 
színpadot építenek.

AHS Kik képezik a DBU nézőközönségét, ki a célcsoport?
DBU Eredetileg a magyarországi németek igényeit igyekez-

tük kielégíteni, ezért közönségünk elsősorban a né-
met kisebbségi intézmények és kulturális egyesületek 
látogatóiból tevődik össze. De ellátogat hozzánk sok 
középiskolás diák is, akik nyelvtudásukat ilyen módon 
is szeretnék gyarapítani. Minden évadban készülünk 
két kifejezett turnédarabbal, amelyekkel ellátogatunk 
azokhoz, akik nem jutnak el hozzánk Szekszárdra.

AHS Milyen jellegű darabok szerepelnek a színház reperto-
árjában?

DBU Repertoárunk nagyon sokszínű, minden korosztály 
számára készülünk megfelelő produkcióval: óvodá-
soknak, alsós diákoknak mesével, felsős diákoknak 
ifjúsági előadásokkal. Felnőtt nézőinknek komédiát, 
tragédiát, de természetesen könnyed musicalt és ze-
nés kabarét is kínálunk. Azonban mindig igyekszünk 
a német nyelvű klasszikus és kortárs drámairodalmat 
műsorkínálatunk központjába helyezni.

AHS Egy német színház társulata német színészekből áll?
DBU Részben. A társulat állandó csapatát jelenleg két, 

Németországból származó színész erősíti, azonban 
más német nyelvterületről érkezett kollégánk is van. 
Egyes produkciókra igény szerint magyar és külföldi 
vendégművészeket is szerződtetünk. Társulatunkat 
színes, nemzetközi csapatnak nevezném.

Magyarországi Német Színház, Szekszárd

 Das Zuhause der DBU im Stadtzentrum von Szekszárd
 A DBU otthona Szekszárd városközpontjában
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AHS Die DBU ist ein deutsches Theater, besteht das En-
semble aus deutschen Schauspielern?

DBU Zum Teil. Derzeit wird das feste Ensemble von zwei 
deutschen Schauspielerkollegen unterstützt, wir ha-
ben aber auch Kollegen aus anderen deutschsprachi-
gen Regionen. Für einzelne Produktionen engagieren 
wir ungarische und ausländische Gastschauspieler. 
Ich würde sagen unser Ensemble ist ein bunter Mix 
aus Künstlern verschiedenster Herkunft.

AHS Wie Sie sicherlich wissen, ist die Audi Hungaria 
Schule eine Begegnungsschule. In unserer Einrich-
tung spielen Bilingualität und interkultureller Dialog 
eine besonders wichtige Rolle. In welcher Form ma-
nifestiert sich dieser Aspekt bei der DBU?

DBU Die Zweisprachigkeit ist bei uns immer präsent, denn 
hier arbeiten deutsche und ungarische Künstler zu-
sammen. Bei den meisten Produktionen kooperieren 
wir mit deutschsprachigen Regisseuren, aber es ist 
schon vorgekommen, dass die Vorbereitungen und 
Proben mit Regisseuren aus Rumänien bzw. Serbien 
in englischer Sprache liefen. Gastspiele im Ausland 
und die dort gesammelten Erfahrungen, wie auch die 
partnerschaftlichen Beziehungen zu ausländischen 
Theatern geben uns wertvolle Impulse für die kreati-
ve Gestaltung unseres Programmangebotes. Unser 
buntes internationales Ensemble und die Begeg-
nung vielfältiger Theaterkulturen inspirieren das gan-
ze Team und haben einen absolut positiven Einfluss 
auf unser Wirken. 

AHS Vielen Dank für das Gespräch.

AHS Amint bizonyára tudja, az Audi Hungaria Iskola a ta-
lálkozások iskolája. Intézményünkben fontos szerepet 
játszik a bilingualitás, az interkulturális párbeszéd. A 
DBU-ban miben nyilvánul meg ezen aspektus? 

DBU A kétnyelvűség nálunk állandóan jelen van, hiszen 
német és magyar művészek dolgoznak együtt. Ál-
talában német nyelvterületről érkező rendezőkkel 
kooperálunk, de előfordult már, hogy román, illetve 
szerb vendégrendezővel angol nyelven folytak az 
előkészületek. A külföldi vendégszereplések által 
szerzett nemzetközi tapasztalatok, valamint a kül-
földi színházakkal kialakult szakmai partnerkapcso-
latok segítik a minőségi programkínálat kialakítását. 
A sokszínű nemzetközi társulat és a sokféle szín-
házi kultúra találkozása mélyen inspirálja az egész 
csapatot és pozitív hatással van alkotómunkánkra.

AHS Köszönjük a beszélgetést.
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 Der Lebkuchenmann – Theateraufführung der DBU in der Grundschule
 A mézeskalácsember – A DBU bemutatója az általános iskolában

 Beatles an Bord – Theateraufführung der DBU in der Audi Hungaria Schule
 Beatles a fedélzeten – A DBU  bemutatója az Audi Hungaria Iskolában
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Kunstarbeiten der 
Kindergartenkinder,  
Herbst 2015 
Az ovisok munkái 2015. ősz
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Unsere Zehntklässler verbrachten 
während der Herbstferien eine tur-
bulente Woche am Ilmenauer Lin-
denberg-Gymnasium.
Die ungarischen Schüler waren bei 
deutschen Gastfamilien untergebracht, 
sie besuchten zusammen mit den deut-
schen Schülern den Unterricht und 
lernten den dortigen Schulalltag ken-
nen. Die Gastgeber stellten ein buntes 
Programm zusammen: Stadtführung in 
Ilmenau, Wanderung zum Kickelhahn, 
Besichtigung des Goethe-Hauses so-
wie der Wartburg in Eisenach, Ausflug 
nach Erfurt, der Partnerstadt von Győr, 
Besuch der KZ-Gedenkstätte Buchen-
wald in Weimar sowie Besichtigung des 
dortigen Goethe-Nationalmuseums. An 

der Ilmenauer Technischen Hochschu-
le durften die ungarischen Schüler eine 
Vorlesung besuchen und konnten sich 
anschließend mit einem ungarischen 
Studenten unterhalten, der ihnen viel 
Interessantes über die Studienmöglich-
keiten erzählte.
Im Mittelpunkt des reichhaltigen kultu-
rellen Programms stand natürlich die 
deutsche Sprache und Kultur: Goethes 
Geist war allzeit präsent. Für die Ju-
gendlichen waren aber die Gespräche, 
das freundschaftliche Beisammensein, 
die Sportmöglich-keiten, die ungebun-
denen Spaziergänge sowie der Kino-
besuch mindestens so wichtig.
Während der gemeinsam verbrach-
ten fröhlichen Stunden hatten die un-

garischen Schüler Gelegenheit ihre 
Deutschkenntnisse anzuwenden und 
die deutschen Gepflogenheiten ken-
nenzulernen. Alle Projektteilnehmer 
kamen mit vielen positiven Erlebnissen 
und Eindrücken nach Hause.
Wir werden mit den Ilmenauer Schü-
lern und Lehrern selbstverständlich 
weiterhin Kontakt halten und erwarten 
sie zu einem Gegenbesuch in Győr im 
April nächsten Jahres. Wir freuen uns 
sie hier begrüßen zu dürfen und ihnen 
unsere Stadt und unsere Schule zeigen 
sowie ihre Gastfreundschaft erwidern 
zu können.

Ilmenau-Projekt: Schüler der Sekundarstufe zu Gast in Thüringen



S
ch

ul
le

be
n

Is
ko

la
i é

le
t

109Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16

10. osztályos tanulóink az őszi 
szünetben egy mozgalmas hetet 
töltöttek Németországban az ilme-
nau-i Lindenberg Gimnázium meg-
hívására.
A diákok német családoknál voltak el-
szállásolva, a német diákokkal együtt 
jártak iskolába, megismerhették a 
német iskola mindennapjait. Vendég-
látóik sokszínű programmal készül-
tek: városnézés Ilmenauban, séta a  
Kickelhahn-ra, látogatás a Goe-
the-házban. Eisenach-ban megtekin-
tették a Wartburg-ot és természetesen 
Erfurtba, Győr partnervárosába is el-
látogattak. Weimarban a buchenwaldi 
koncentrációs tábor emlékhelyét, va-
lamint a Goethe Nemzeti Múzeumot 

is megtekintették. Az ilmenaui műsza-
ki egyetemen előadást hallgathattak, 
valamint egy magyarországi egyete-
mistával beszélgethettek, akitől sok 
érdekeset tudtak meg az ottani tanu-
lási lehetőségekről.
A gazdag kulturális program közép-
pontjában természetesen a német 
nyelv és kultúra állt. A fiatalok lép-
ten-nyomon találkozhattak Goethe 
emlékével. A diákok számára vi-
szont legalább olyan fontosak voltak 
a beszélgetések, a baráti együttlé-
tek, a sportolási lehetőségek, a kö-
tetlen séták a városban, valamint a 
mozilátogatás.
A közösen eltöltött vidám hangulatú 
órák során a magyar diákok gyako-

rolhatták a német nyelvet, megismer-
hették a német szokásokat és renge-
teg pozitív élménnyel, benyomással 
tértek haza.
Az ilmenaui diákokkal továbbra is tart-
juk a kapcsolatot és szeretettel várjuk 
őket 2016 áprilisában itt, Győrben, 
amikor vendégül látjuk őket: megmu-
tathatjuk nekik a mi városunkat, isko-
lánkat és viszonozhatjuk vendégsze-
retetüket.

Ilmenau-projekt: gimnazistáink vendégségben Thüringiában
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Ungarische Schüler und Lehrer zu Gast am Linden-
berg-Gymnasium Ilmenau.
 
Die beste Bildung findet ein gescheiter Mann auf Reisen, 
so hat es schon Goethe zu seiner Zeit zitiert. Und recht 
hatte er. Denn die vielen interessanten Erlebnisse und 
Begegnungen in Ilmenau und Thüringen brachten den 
Jugendlichen von der Audi Hungaria Schule Györ neue 
Erfahrungen und Einblicke. Dabei ging es um Geschicht-
liches, Kulturelles, die Wissenschaft, die deutsche Spra-
che und natürlich Goethe. Das Universalgenie aus dem 
18./19. Jahrhundert war immer präsent. Für die ungari-
schen Schüler ist er kein Unbekannter, legen sie doch in 2 
Jahren als erster Jahrgang das deutsche und ungarische 
Abitur an der modernen Schule in Győr ab!
Eine Woche verbrachten die Schüler und Lehrer in Ilme-
nau. Sie nahmen am Unterricht teil, lernten bei einer Stadt-
führung Ilmenau kennen, wanderten zum Kickelhahn und 
natürlich auch zum Goethehäuschen, besuchten in Wei-
mar die KZ-Gedenkstätte Buchenwald und das Goethe-
Nationalmuseum. Ebenso lauschten sie einer Vorlesung 
an der Technischen Universität in Ilmenau und erhielten 
wertvolle Informationen zu Studienmöglichkeiten. Auch 
ein Student aus Ungarn, der seit 2 Jahren hier studiert hat 
über seine positiven Erfahrungen gesprochen. Ein Be-
such der Wartburg in Eisenach und der Landeshauptstadt 
Erfurt durften nicht fehlen. Die Eindrücke waren vielfältig 
und lehrreich, neue Erkenntnisse und Bilder nahmen die 
ungarischen Schüler mit nach Hause.
Noch wertvoller allerdings waren die vielen gemeinsamen 
Stunden mit den deutschen Jugendlichen. Ob in der Fa-
milie oder beim Bowling, in der Eishalle, im Restaurant, 
Club oder Kino – es gab immer Gespräche und Fröhlich-

keit in einer herzlichen Atmosphäre. Die Jugendlichen ha-
ben ähnliche Vorstellungen vom Leben, identische Träu-
me vom Glück, die gleichen Erfahrungen mit Schule und 
Lehrern. Es entstanden Freundschaften und man wird 
in Kontakt bleiben. „Es war eine richtig tolle Woche!“, so 
die Rückmeldung der Jugendlichen aus beiden Ländern. 
Bereits im April 2016 werden die Gymnasialschüler aus 
Ilmenau in Györ zu Gast sein. Die Freundschaft zwischen 
Ilmenau und Györ ist mit diesem Schüleraustausch wie-
der ein Stück gewachsen und wird uns hoffentlich noch 
viele Jahre begleiten. Denn für die Mädchen und Jungen 
beider Länder sind solche Begegnungen sehr wichtig. Es 
verschwinden Grenzen und Vorurteile, es eröffnen sich 
Möglichkeiten zum Lernen, die noch viele Jahre die per-
sönliche Entwicklung begleiten werden. An dieser Stelle 
möchte ich mich im Namen des Europa-Teams des Lin-
dengymnasiums noch einmal bei allen Eltern bedanken, 
die diese wunderschöne Woche möglich gemacht haben 
sowie auch bei allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite 
standen. Freuen wir uns mit Goethe auf die Reise nach 
Ungarn: Wir lernen die Menschen nicht nur kennen, wenn 
sie zu uns kommen, wir müssen zu ihnen gehen, um zu 
erfahren, wie es mit ihnen steht. 
Conni Sperling i.A. Europa-Team Gymnasium „Am Lin-
denberg“ Ilmenau

Die Freundschaft (er)lebt!
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Magyar diákok és tanárok vendégségben az ilmenaui 
Lindenberg Gimnáziumban.

Goethe mondása szerint egy okos ember leginkább 
utazásai során művelődik – persze igaza volt, ahogy 
az Audi Hungaria Iskola példája is mutatja. A tizedikes 
diákok Ilmenauban és Thüringiában sok-sok érdekes 
élménnyel és hasznos tapasztalattal gazdagodtak. A 
tanulmányút során történelmi, kulturális és tudományos 
témákkal foglalkoztak, továbbá a német nyelvvel és ter-
mészetesen Goethével is. A XVIII.–XIX. századi német 
polihisztor mindenütt jelen volt; Goethét a magyar diá-
kok is jól ismerik, hiszen a modern győri iskolában két 
év múlva ők fognak első évfolyamként német és magyar 
érettségi vizsgát tenni. A magyar diákok és pedagógu-
sok egy egész hetet töltöttek Ilmenauban, ahol részt 
vehettek a tanítási órákon. Egy városnézés alkalmával 
megismerhették Ilmenaut, felsétáltak a Kickelhahn-ra 
és természetesen a Goethe-házikót is meglátogatták. 
Weimarban megtekintették a buchenwaldi koncentrációs 
tábor emlékhelyét, valamint látogatást tettek a Goethe 
Nemzeti Múzeumban. Az ilmenaui műszaki egyetemen 
meghallgattak egy előadást, ahol hasznos információt 
kaptak a tanulási lehetőségekkel kapcsolatosan. Egy 
magyarországi egyetemista, aki már két éve Ilmenauban 
tanul, pozitív tapasztalatairól számolt be. A kulturális 
programból természetesen nem hiányozhatott a Wart-
burg és a tartományi főváros, Erfurt megtekintése sem. A 
magyar diákok sokféle kellemes emlékkel és tanulságos 
benyomással tértek haza, de fiatal szemmel a legfon-
tosabb talán a német kortársaikkal töltött idő volt, akár 
a családoknál, akár bowlingozás közben vagy a jégpá-
lyán, az étteremben, a klubban vagy a moziban – min-

denütt vidámság és szeretetteljes hangulat jellemezte 
az együttlétet. A fiatalok hasonló módon gondolkodnak 
az életről, a boldogságról, ugyanolyan tapasztalatokat 
szereztek az iskolával és a tanárokkal kapcsolatban. 
A diákok között barátságok is köttettek és természete-
sen a jövőben is kapcsolatban maradnak. Az ilmenaui 
tanulmányútról a diákok egyhangúan nyilatkoztak: „Ez 
egy igazán fantasztikus hét volt!” Az Ilmenau és Győr 
közötti barátság a diákcsere révén ismét erősödött és 
reményeink szerint még sok évig fog kísérni bennünket. 
2016 áprilisában ismét találkozunk, amikor az ilmenaui 
gimnazisták lesznek a győriek vendégei. A Lindenberg 
Gimnázium Europa-Csapata nevében szeretnék kö-
szönetet mondani egyrészt a szülőknek, akik áldozatos 
munkájukkal segítettek a csereprogram megvalósításá-
ban, valamint mindenkinek, aki jó tanáccsal vagy kétkezi 
munkával támogatott bennünket. Készüljünk Goethével 
a magyarországi utazásra: hisz nem csak akkor isme-
rünk meg más embereket, ha eljönnek hozzánk, nekünk 
is látogatóba kell menni másokhoz, hogy megtudjuk, ho-
gyan élnek. 
Conni Sperling, Europa-Team Gymnasium „Am Linden-
berg“ Ilmenau

Élő német–magyar barátság
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Advent minden hétfőjén meggyújtunk egy gyertyát az ad-
venti koszorún. A második osztályos diákok egy rövidke 
kétnyelvű műsort adnak elő. Az általános iskola kórusa 
pedig adventi dalokat énekel.
A második gyertya meggyújtásakor a Mikulás ellátogatott 
hozzánk, és mandarint, szaloncukrot osztogatott  az álta-
lános iskolás gyerekeknek. 

In der Adventszeit wird jeden Montag eine Kerze am Advents-
kranz angezündet. Die Schüler der zweiten Klassen gestalten 
ein kleines interkulturelles Programm, der Grundschulchor 
trägt Adventslieder vor.
Beim Anzünden der zweiten Kerze war der Nikolaus zu Gast, 
der die Grundschulkinder mit Mandarinen und Süßigkeiten be-
schenkte.

Erdő mélyén farakás,  
ott lakik a Mikulás...

Von drauss' vom Walde komm' 
ich her ...
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A téli szünet előtti utolsó tanítási na-
pon az alsó tagozatos diákok a tor-
nateremben gyűltek össze egy kis 
ünnepségre. A 3. osztályos tanulók 
karácsonyi dalokkal, versekkel, kis 
jelenetekkel készültek, magyar és 
német nyelven. Az iskola kórusa 
Zsuzsa néni vezetésével egy csokor 
német karácsonyi dallal varázsolt ün-
nepi hangulatot.

Am letzten Unterrichtstag vor den 
Weihnachtsferien versammelten sich 
die Schüler der Grundschule zu einer 
kleinen Weihnachtsfeier in der Turn-
halle. Die Drittklässler bereiteten ein 
Programm aus weihnachtlichen Lie-
dern, Gedichten und kurzen Szenen in 
deutscher und ungarischer Sprache vor. 
Der Schulchor unter Leitung von Frau 
Wischt sorgte mit einem Reigen deut-
scher Weihnachtslieder für die festliche 
Stimmung. 

Karácsonyi 
ünnepség

Weihnachtsfeier
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 Kaleidoskop im Rahmen der Ausstellung im Winterpalais    Kaleidoszkóp a Téli Palotában

 Winterpalais mit der Ausstellung „Baroque" von Olafur Eliasson Klassen 5d, 7d, 8d    A Téli Palotában – Olafur Eliasson „Barokk" című kiállítása 5. d, 7. d és 8. d osztályok

Ausflug der Klassen 5d, 7d und 8d nach Wien 
am 2. Dezember 2015
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 Kaleidoskop im Rahmen der Ausstellung im Winterpalais    Kaleidoszkóp a Téli Palotában

  Klasse 8d nach dem Planetariumbesuch im Prater    A 8. d osztály a Práterben

Az 5. d, 7. d és 8. d osztályok bécsi kirándulása 
2015. december 2-án

 Winterpalais mit der Ausstellung „Baroque" von Olafur Eliasson Klassen 5d, 7d, 8d    A Téli Palotában – Olafur Eliasson „Barokk" című kiállítása 5. d, 7. d és 8. d osztályok
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Február 2-án az 5–10. osztályok német és 
magyar tanulói osztályfőnökeikkel együtt a jég-
pályán ünnepelték az első félév végét. A sok 
munka és a bizonyítványosztás után minden-
kinek jólesett egy kis kötetlen együttlét. Kivá-
ló volt a hangulat a jégen és a melegedőben 
egyaránt.
A résztvevők lelkesedése igazolja, hogy az 
ilyen csapatépítő jellegű programok segítik a 
közösségi szellem kialakulását. 

Am 2. Februar verbrachten die ungarischen und 
deutschen Schüler der Klassen 5-10 drei Unter-
richtsstunden in der Eishalle, wo sie zusammen 
mit den Klassenlehrern das Ende des ersten 
Halbjahrs feierten. Nach der harten Arbeit und der 
Zeugnisverteilung war dies eine willkommene Ab-
wechslung. Die Stimmung war alles andere als ei-
sig, sowohl auf dem Eis als auch im Aufwärmraum.
Alle genossen die gemeinsame Zeit und waren 
sich einig:
Unternehmungen dieser Art fördern das Gemein-
schaftsgefühl und schweißen Schüler wie Lehrer 
zusammen.

Rendhagyó tanórák  
a jégpályán

Eistag der Sekundarstufe
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A 3. d és 4. d osztályok tanulói feb-
ruárban ellátogattak a Dunakapu téri 
jégpályára.
A gyerekek örömmel cikáztak a jé-
gen, mindenki nagyon élvezte a ki-
rándulást. 

An einem Donnerstag im Februar gin-
gen die Klassen 3d und 4d zum Schlitt-
schuhlaufen auf die Eislaufbahn am 
Dunakapu tér.
Die Kinder drehten begeistert ihre Run-
den, der Ausflug war ein Spaß für alle!

Korcsolyázós 
délután

Eislaufnachmittag
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Die Kinder-
gartenkinder 

nahmen im Februar 
an einem Skikurs teil.

Az ovisok sítanfolyamon vettek 
részt februárban.
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"Helft dem 
Schneemann" 
- Aufführung des 
Puppentheaters "Csemete" 
im Kindergarten
13.Januar 2016 
„Segítsetek a hóembernek" - a Csemete 
Bábszínház előadása az óvodában
2016. január 13.
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Faschingsfest in der 
Grundschule

„Die Narren tanzen 
auf den Straßen, ein 

Gaudiwurm zieht durch die 
Stadt..."

Farsangi mulatság az általános iskolában
„Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál..."
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Január végén tanulóink részt vettek a Sopron-
ban megrendezett hagyományos német vers-
mondó verseny megyei fordulóján .
Az általános iskola alsó tagozatából osztályon-
ként 1 fő, összesen 8 tanuló indult, 2-2 szaba-
don választott verssel.
Katona Hanna 3. osztályos tanuló második he-
lyezést ért el.
A felső tagozat résztvevői közül Zöld Zsófia és 
Krahulcsán Réka 7. osztályos tanulók meg-
osztott első helyen végeztek, Abos Réka, szin-
tén 7. osztályos tanuló harmadik lett.

Ők képviselték iskolánkat márciusban a mo-
sonmagyaróvári regionális fordulón is.
A nap programját a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat támogatta. A verseny és az ered-
ményhirdetés között játékos feladatokkal és 
kémiai kísérletekkel foglalkoztatták a résztve-
vőket. Természetesen büfé is várt a gyerme-
kekre.

Ende Januar nahmen unsere Schüler an der Ko-
mitatsausscheidung des traditionellen Rezitations-
wettbewerbs in Sopron teil.
Aus der Unterstufe nahmen insgesamt acht Schü-
lerinnen teil, pro Klasse je ein Teilnehmer. Sie be-
reiteten jeweils zwei frei gewählte Gedichte vor.
Katona Hanna aus der 3. Klasse belegte den 
2. Platz.
Von den Teilnehmern aus der Sekundarstufe teilten 
sich Zöld Zsófia und Krahulcsán Réka (7. Klasse) 
den ersten Platz, Abos Réka (ebenfalls 7. Klasse) 
wurde dritte. Sie vertraten unsere Schule auch an 
der Regionalausscheidung in Mosonmagyaróvár.
Das Programm des Wettbewerbs wurde von 

der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung 
unterstützt. Die Zeit zwischen Wettbewerb und 
Bekanntgabe der Platzierungen wurde mit spie-
lerischen Rätselaufgaben und Chemieversuchen 
überbrückt. Selbstverständlich war auch fürs leib-
liche Wohl gesorgt.

Német nyelvű szavalóverseny Sopronban

Deutschsprachiger Rezitationswettbewerb in Sopron
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Ismerkedés a francia konyhakultú-
rával: „Les Crêpes" 

Delphine Sack 2015. október 6-án 
rendhagyó franciaórát tartott Kiss Jes-
sica és Szabó Gréta 7. osztályos ta-
nulók részére: lelkes közös munkával  
„crêpe"-et sütöttek és büszkén prezen-
tálták a palacsinta francia rokonát.

Französische Küchenkultur erleben: 
„Les Crêpes"

Delphine Sack veranstaltete am 6. Ok-
tober 2015 mit Jessica Kis und Gréta 
Szabó aus der 7. Klasse eine Franzö-
sischstunde der besonderen Art: Auf 
dem Plan stand die Zubereitung von 
Crêpes, die Schülerinnen waren mit Be-
geisterung dabei und präsentierten stolz 
den französischen Verwandten unseres 
Pfannkuchens.

Életképek – 
Gyakorlatias 
francia óra

Schulalltag – Prakti-
scher Französisch-
unterricht
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 Abstraktes Mosaik : Peer-Ole Demmler, 2016 
 Absztrakt mozaik: Peer-Ole Demmler, 2016.

  Pop-Art nach Roy Liechtenstein: Antonia Schuster, 2015 
  pop-art Roy Liechtestein stílusában, Antonia Schuster, 2015.

  Abstraktes Mozaik: Janos Hardtke, 2016
  Absztrakt mozaik: Janos Hardtke, 2016.

  Bleistiftzeichnung: Mein Kopf voller Fantasien, Moritz Walker, 2016 
 Grafitrajz: Fantáziadús fej, Moritz Walker, 2016.

Kunstwerke der Kunst AG / A művészeti szakkör remekművei
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  Die Klasse 6d hat auch in diesem Schuljahr am Wettbewerb Mathe- 
    im-Advent teilgenommen, Sieger: 1. Janos Hardtke, 2. Jennifer  
    Stephan, 3. Lorena Rappold 

   A 6.d osztály tanulói részt vettek az „Adventi Matematika" című  
     versenyen. A győztesek: 1. Janos Hardtke, 2. Jennifer Stephan,  
     3. Lorena Rappold

  Bei der Arbeit, Antonia Schuster, Peer-Ole Demmler, Moritz Walker,  
    Hugo Martin, Janos Hardtke

  Munka közben: Antonia Schuster, Peer-Ole Demmler, Moritz Walker, 
    Hugo Martin, Janos Hardtke

  Bleistiftzeichnung: Robotermaschine, Moritz Walker, 2016  
  Grafitrajz: Robotgépek, Moritz Walker, 2016.

  Stilleben von Paul Cezanne, Hugo Martin 2015 
 Paul Cezanne csendélet, Hugo Martin 2015.

Kunstwerke der Kunst AG / A művészeti szakkör remekművei
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Február 25-én rendezték Mosonmagyaróváron a megyei 
német országismereti csapatversenyt. Felsős diákjaink 
közül 24-en versenyeztek, minden felsős évfolyamról 
2–2 háromfős csapat. Jó hangulatú, emlékezetes nap 
volt. Csapatverseny lévén olyan diákok is részt vettek, 
akik egyénileg nem versenyeztek volna, de így, társaikkal 
közösen szép eredményeket értek el. A diákok életében 
ez fontos csapatépítő esemény volt.
Versenyző csapataink helyezései:
5. osztály:
 1. helyezés
Oláh Kincső, Sobiech Gergő, Miklicz Marcell

 3. helyezés
Kovács Adél, Dudás Réka, Weisz Márton

6. osztály:
 4. helyezés
Főző Marcell, Finta Patrik, Kelemen Melani

 6. helyezés
Turner Zsombor, Kabács Bence, Szabó Júlia

7. osztály:
 1. helyezés
Zöld Zsófia, Haraszti Dóra, Prisztóka Virág

 3. helyezés
Abos Réka, Király Zsófia, Káli Korina

8. osztály:
 2. helyezés
Rozman Zsófia, Rumbach Réka, Szalay Benita

 3. helyezés:
Nagy Virginia, Gösser Kai, Greszler Ákos 

Rozman Zsófi különdíjat kapott az „Étkezési szoká-
sok"-ról bemutatott prezentációjáért.
Mindenkinek szívből gratulálunk!

Am 25. Februar fand in Mosonmagyaróvár die Komitats-
ausscheidung des Mannschaftswettbewerbs in deutscher 
Landes-kunde statt. 24 unserer Schüler/Innen der Sekun-
darstufe nahmen mit je zwei 3-Personen-Teams pro Jahr-
gang teil. Der Wettbewerb war für alle ein tolles Erlebnis, es 
herrschte gute Laune - nachdem es sich um einen Mann-
schaftswettbewerb handelte, waren auch Schüler/Innen 
dabei, die an einem Einzelwettbewerb nicht teilge-nommen 
hätten. Gemeinsam konnten sie hervorragende Plätze be-
legen, was natürlich auch das Gemeinschaftsgefühl fördert.
Hier die Ergebnisse unserer Mannschaften im einzelnen:
5. Klasse:
 1. Platz
Oláh Kincső, Sobiech Gergő, Miklicz Marcell

 3. Platz
Kovács Adél, Dudás Réka, Weisz Márton

6. Klasse:
 4. Platz
Főző Marcell, Finta Patrik, Kelemen Melani

 6. Platz
Turner Zsombor, Kabács Bence, Szabó Júlia

7. Klasse:
 1. Platz
Zöld Zsófia, Haraszti Dóra, Prisztóka Virág

 3. Platz
Abos Réka, Király Zsófia, Káli Korina

8. Klasse:
 2. Platz
Rozman Zsófia, Rumbach Réka, Szalay Benita

 3. Platz
Nagy Virginia, Gösser Kai, Greszler Ákos 

Rozman Zsófi erhielt einen Sonderpreis für ihre Präsentati-
on über "Essgewohnheiten".
Herzliche Glückwünsche an alle Teilnehmer!

Német országismereti 
csapatverseny

Mannschaftswettbewerb in 
deutscher Landeskunde
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A Gyermekek Háza „Szárnyalj szabadon" alkotópá-
lyázatán a csiga volt az adott téma. Intézményünkből 
a Süni csoport óvodásai vettek részt. 
Szabóné Lacsik Adrien vezetésével - aki a selyem-
festés mestere - hat képet készítettek. A több mint 
száz beérkezett alkotásból tízet jutalmaztak, és kettő 
a mi óvodásaink,  Pápai Mira és Reider Fanni mun-
kája volt.
A jutalomátadás április 2-án a Gyermekek háza "Csi-
ga-Biga Palota" című műsora keretében történt, gyer-
mekek, szülők, pedagógusok nagy örömére.
Szívből gratulálunk a díjazottaknak!

Die Kinder der „Igel"-Gruppe unseres Kindergar-
tens nahmen an einem Zeichen- und Malwettbe-
werb zum Thema "Schnecke" teil. Szabóné Lacsik 
Adrien, die selbst die Kunst der Seidenmalerei 
meisterhaft beherrscht, fertigte mit den Kindern 
sechs Bilder an.
Von den mehr als 100 eingesandten Beiträgen 
wurden zehn Bilder prämiert, zwei davon waren 
Arbeiten aus unserem Kindergarten, angefertigt 
von  Pápai Mira und Reider Fanni. Die Preisüber-
gabe fand am 2. April im Rahmen eines bunten 
Programms im "Haus des Kindes" statt zur großen 
Freude von Kindern, Eltern und Pädagogen.
Wir gratulieren den Preisträgern recht herzlich!

Csiga-biga gyere ki

Schneck' im Haus', komm' 
heraus 
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A szülők, iskolánk és tanulóink közös akaratából született 
meg a diákcsereprogram ötlete, ami aztán Tálos Kata igaz-
gatónőnk több éves kapcsolatán keresztül meg is valósul-
hatott.
A csereprogrammal hagyományt szeretnénk teremteni. En-
nek megfelelően a mindenkori 10. osztályos tanulók részt 
vehetnek ebben a projektben.
Mint minden jó dolog az életben, ez is a kölcsönösségen ala-
pul, amihez a két partneriskola és az őket aktívan támogató 
szülői háttér elengedhetetlen. Ez most a 10. a, 10. c osztály 
esetében tökéletesen működött. Fantasztikus támogatást 
kaptunk az iskolavezetéstől, odaadó figyelmet a szülők ré-
széről és aktív részvételt a gyermekeinktől, ami nem sike-
rülhetett volna a kollégák lelkes támogatása, ötletei nélkül.
Ahogy ez a visszajelzésekből, fotókból kiderült, egy nagyon 
jól sikerült hetet tudhatunk magunk mögött. Ez a hét tartal-
mazott óralátogatásokat, diszkussziót a menekült-kérdésről, 

interaktív városnéző programot, kirándulásokat Budapestre 
vagy a Balatonhoz és nagyon sok személyes, vidám estét a 
családoknál.
A program mindenkori lényege az interkulturális kapcsolat 
erősítése, a nyelvhasználat könnyeddé tétele és gyermeke-
ink szemléletének tágítása, ismereteinek bővítése.
Osztályfőnökként úgy gondolom, hogy mindezt sikerült el-
indítani és jó úton haladunk. Mindezt úgy, hogy jó kedvvel, 
élvezetessé tesszük azt, ami valójában komoly tanulási fo-
lyamat és munka. Nagyon fontosnak találom a programokon 
való közös részvételt, a minél több együtt töltött időt, hisz ez 
vezet a célunk eléréséhez, ami nem más, mint a jó nyelv-
tudással, európai szemlélettel és a más kultúrákat tisztelő, 
el- és befogadó generáció kinevelése.
Hálás köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult és a 
megvalósításban támogatott.

Batki Erika, osztályfőnök

Die Idee zu diesem fabelhaften Austauschprogramm kam auf 
Initiative von Eltern, Lehrern und Schülern unserer Schule zu-
stande. Dank der jahrelangen persönlichen Verbindungen un-
serer Oberstufenleiterin, Tálos Kata, konnte sie nun in die Tat 
umgesetzt werden.
Mit diesem Projekt möchten wir den Grundstein für einen tra-
ditionellen Schüleraustausch legen, an dem die SchülerInnen 
der jeweiligen zehnten Klasse teilnehmen können.
Alle guten Initiativen beruhen auf Gegenseitigkeit, so ist es 
auch bei unserem Austauschprogramm, wobei eine gute Ko-
operation der beiden Partnerschulen mit aktiver Unterstützung 
durch die Eltern unerläßlich ist. Mit der Klasse 10a, 10c klappte 
alles hervorragend: Von Seiten der Schulleitung erhielten wir 
maximale Unterstützung, die Eltern schenkten uns ihre unein-
geschränkte Aufmerksam-keit und auch die SchülerInnen wa-

ren mit Begeisterung dabei, nicht zu vergessen die engagierte 
Mitarbeit und den Ideenreichtum des Lehrerkollegiums, dies 
alles trug zum Erfolg unseres Projektes bei.
Die positiven Rückmeldungen und Fotos belegen, dass wir 
auf eine rundum gelungene Woche zurückblicken können. Der 
Besuch von Unterrichtsstunden, die Diskussion über die aktu-
elle Flüchtlingsfrage gehörten ebenso dazu wie eine interaktive 
Stadtführung, Ausflüge nach Budapest und an den Plattensee 
sowie sehr persönliche und fröhliche Abende bei den Familien.
Wesentliche Themen des Austauschprogramms sind stets die 
Festigung der interkulturellen Beziehungen, der un-beschwer-
te Sprachgebrauch sowie die Erweiterung des geistigen Hori-
zontes und der Kenntnisse unserer SchülerInnen.
Als Klassenleiterin bin ich überzeugt, dass wir den richtigen 
Weg eingeschlagen haben. Es ist uns gelungen solides Arbei-

Ilmenaui diákok vendégeskedtek Győrben

Ilmenauer Schüler zu Gast in Győr
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ten mit guter Laune zu verbinden und ernsthafte Lernpro-
zesse sowie Lehrinhalte auf unterhaltsame Weise zu ver-
mitteln. Meines Erachtens ist die gemeinsame Teilnahme 
an den Programmen und die gemeinsam verbrachte Zeit 
besonders wichtig, denn diese Verbundenheit führt uns zu 
unserem gemeinsamen Ziel. Unser Anliegen ist es näm-
lich unsere SchülerInnen mit fundierten Fremdsprachen-
kenntnissen auszustatten, Ihnen eine offene europäische 
Sichtweise zu vermitteln und sie auf diese Weise zu tole-
ranten jungen Menschen zu erziehen, die fremden Kultu-
ren mit Respekt begegnen.
Herzlichen Dank an alle, die zu unserem Projekt beigetra-
gen und dessen Realisierung unterstützt haben.

Batki Erika, Klassenleiterin
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Beszélgetés a 8. d osztály tanulóival, 
akik közül négyen a tanítási év végén 
visszatérnek Németországba.
Azt kérdeztük a német diákoktól, hogy 
mi tetszett nekik az Audi Hungaria is-
kolában, mi volt nagy hatással rájuk, 
milyen élményekkel, benyomásokkal 
és emlékekkel térnek haza.
Abban mindannyian egyetértettek, 
hogy az alacsony létszámú osztály 
lényeges különbség és nem elhanya-
golható előny a németországi intéz-
ményekkel szemben. A pozitívumok 
listáját természetesen az iskola új, illet-
ve felújított épületei, tantermei és azok 
kiváló felszereltsége vezetik. 

„Amikor ide kerültünk, rögtön feltűnt a 
magyar diákok nemzeti öntudata. Ilyen 
hazafias szemléletet Németországban 
nem, illetve alig tapasztalunk.“
„Így mély benyomással voltak ránk a 
magyar nemzeti ünnepekkor megtar-
tott megemlékezések. Mindenki ün-
neplőben, fekete-fehérbe öltözve jelent 
meg. A magyar lobogó mindig része 
volt az ünnepségnek – ilyet németor-
szági iskolákban nem lehet látni.“ 
A közös rendezvények közül legin-
kább a 8. a osztállyal együtt megtar-
tott olvasó éjszaka nyerte el a diákok 
tetszését, és persze az interkulturális 
események.

„Amiből többet szerettünk volna, azok 
a magyar diákokkal közös tanítási 
órák, például rajz, zene és testnevelés 
tantárgyakból.“

Wir unterhielten uns mit den Schü-
lern und Schülerinnen der Klasse 
8d; vier von ihnen kehren am Ende 
des Schuljahres nach Deutschland 
zurück. Wir wollten wissen, was ih-
nen an der Audi Hungaria Schule 
besonders gefallen hat, was sie be-
eindruckt hat, welche Erinnerungen 
sie mit nach Hause nehmen.
Alle waren sich einig, dass die ge-
ringe Klassenstärke ein grosser 
Unterschied und Vorteil gegenüber 
den Schulen in Deutschland ist. Die 
Räumlichkeiten und die Ausstattung 
der neuen bzw. renovierten Gebäu-

de stehen natürlich ganz oben auf 
der Liste der positiven Eindrücke. 
Was den deutschen SchülerInnen zu 
Anfang gleich aufgefallen war, ist der 
Nationalstolz der ungarischen Schüler- 
Innen. „Diese patriotische Haltung der 
Schüler ist in Deutschland nicht oder 
kaum vorhanden.“ Dementsprechend 
eindrucksvoll waren auch die Feierlich-
keiten anlässlich der Nationalfeierta-
ge: „Alle waren immer sehr festlich in 
Schwarz-weiß gekleidet. Die ungarische 
Flagge war immer mit dabei – das sieht 
man in deutschen Schulen so nicht.“
„Am meisten Spaß gemacht hat uns die 

Lesenacht zusammen mit der Klasse 8a 
und natürlich die interkulturellen Veran-
staltungen.“
„Was wir uns jedoch gewünscht hätten, 
ist mehr gemeinsamer Unterricht mit 
den ungarischen SchülerInnen z.B. in 
Kunst, Musik und Sport.“

Beszélgetés a 8. d osztály tanulóival

Gespräch mit den SchülerInnen der Klasse 8d
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Klasse 8d
8. d osztály
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Áprilisban negyedszer rendeztük meg a 
„Deutsch mal anders – Kunterbunt“
elnevezésű versenyt, amely lelkes peda-
gógusaink odaadó munkájának köszön-
hetően jöhetett létre.
Idén összesen 11 iskola 64 diákja 16 
csapatban vett részt. A négyfős csapa-
tokban vegyesen minden évfolyamból 
egy-egy tanuló versenyezhetett (az alsó 
tagozatos csapatokban 2-4. évfolyam, a 
felső tagozatosoknál 5-8. évfolyam). In-
tézményünket egy alsós és egy felsős 
csapat képviselte, melyeket azonban a 
zsűri nem pontozott.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is 
elsősorban a megyei német nemzetisé-
gi iskolákat vártuk, de már másodszor 
látogatott el hozzánk a pozsonyi német 
iskola is.
A vetélkedő lényege a gyermekek német 
nyelvtudásának és az idegen nyelvi kom-
munikációs készségének mérése játékos 
és élvezetes formában. Az egyes állomá-
sokon mindenféle kreatív feladat várt a 
csapatokra, melyeket közös erővel kellett 
megoldani. Kézügyesség, rajz, festés, 
verselés, szituációs játék – mindenki leg-
jobb tudása szerint jeleskedhetett.

Im April veranstaltete unser engagiertes 
Lehrerkollegium schon zum vierten Mal 
den Teamwettbewerb
„Deutsch mal anders – kunterbunt“.
Dieses Jahr nahmen insgesamt 64 Schü-
lerInnen in 16 Teams aus elf Schulen teil. 
Den einzelnen Mannschaften gehörten 
jeweils vier SchülerInnen aus verschiede-
nen Jahrgängen an (Unterstufe: Klassen 
2-4, Sekundarstufe Klassen 5-8). Die AHS 
war mit zwei Mannschaften vertreten, die-
se nahmen aber außer Konkurrenz am 
Wettstreit teil.
Eingeladen waren auch dieses Mal in 
erster Linie die deutschen Nationalitä-
tenschulen des Komitats Győr-Moson-
Sopron; die Deutsche Schule Bratisla-
va folgte unserer Einladung schon zum 
zweiten Mal.
Ziel des Wettbewerbs ist in erster Linie 
die Beurteilung der Deutschkenntnisse 
und der Kommunikationsfähigkeit in der 
Fremdsprache, was aber auch Spaß ma-
chen sollte. An verschiedenen Stationen 
warteten die unterschiedlichsten kreativen 
Aufgaben stellungen auf die Kinder, die es 
in der Gruppe gemeinsam zu lösen galt: 
Von Bastel- und Malaufgaben über Ge-
dichtrezitation bis hin zu Situationsspielen 
war alles geboten.

„Kunterbunt" - 
tarka-barka német 
csapatverseny

Deutsch mal anders  
– Kunterbunt
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Diákjaink április 29-én harmadik alkalommal csatlakoz-
tak a „Te Szedd!" elnevezésű országos hulladékgyűjtő 
akcióhoz. Ennek keretén belül a 9. n osztály tanulói más 
önkéntesekkel együtt segédkeztek a kisbácsai kiserdő 
megtisztításában. Az akció sikerességét a képeken lát-
ható hulladékkal tele zsákok tanúsítják.

Unsere SchülerInnen nahmen am 29. April zum dritten Mal an 
einer landesweiten Abfallsammellaktion teil. Die Klasse 9n be-
teiligte sich zusammen mit anderen Freiwilligen an der Säube-
rung des Wäldchens in Kisbácsa. Die vollen Müllsäcke auf den 
Fotos zeugen von dem Erfolg der Aktion.

„Te szedd!" – Önkéntesen  
a tiszta Magyarországért

Freiwillige Abfallsammelaktion
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Két 6. osztályos diákunk eredményesen szerepelt a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társaság által szervezett Kalmár László Országos 
Matematika Versenyen. A megyei döntőn Erki Boldizsár 3. helye-
zést, Finta Patrik pedig 9. helyezést ért el.
A sikeres szerepléshez arra volt szükség, hogy a versenyzők jó ösz-
szefüggés-felismerő, szövegértelmező, kezdeményező képesség-
gel és kreativitással rendelkezzenek. A verseny nehézsége abban 
állt, hogy az összetett feladatok megoldásához nemcsak probléma-
érzékenységre, ötletgazdagságra volt szükség, hanem megfelelő 
kidolgozási képességre is. Nem az eredmény közlése állt a közép-
pontban, hanem a gondolkodási folyamat lépéseinek szabatos, ért-
hető, mások által is követhető leírása. 
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Zwei Schüler der 6. Klasse nahmen am "Kalmár László" Lan-
deswettbewerb für Mathematik, organisiert von der Gesellschaft 
für Populärwissenschaft, mit Erfolg teil.
Beim Komitatsfinale belegte Erki Boldizsár den 3. und Finta Pa-
trik den 9. Platz.
Für das erfolgreiche Abschneiden mußten die Teilnehmer ihre 
Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen und Texte zu interpre-
tieren sowie Eigeninitiative und Kreativität unter Beweis stel-
len. Für die Lösung der komplexen Aufgaben waren nicht nicht 
nur Problemsensibilität und Ideenreichtum notwendig, sondern 
auch die entsprechende Fähigkeit der Ausarbeitung. Hierbei 
stand nicht das Ergebnis im Mittelpunkt, sondern die Beschrei-
bung des gedanklichen Lösungsweges auf exakte, verständli-
che und auch für andere nachvollziehbare Weise.

Diákjaink sikeres szereplése 
a Kalmár László Országos 
Matematika Versenyen

Kalmár László Landeswettbewerb 
für Mathematik

   Erki Boldizsár, Finta Patrik
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Hrubos Gergely, intézményünk 9. n osztályos diákja a 
Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016-os tanul-
mányi ösztöndíját nyerte el. Szívből gratulálunk!

Hrubos Gergely, Schüler der Klasse 9n unserer Schule 
erhält ein Studienstipendium von der Deutschen Natio-
nalitätenselbstverwaltung Mór.

Nemzetiségi ÖsztöndíjNationalitätenstipendium
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Óvodánk Ovi-Foci csapata Cs. Ko-
vács László „Laci bá” vezetésével 
egész évben szorgalmasan edzett. 
Május 21-én csapatunk részt vett a 
minden nevelési év végén meg-
rendezésre kerülő városi Ovifo-
ci-fesztiválon. A lelkes kis csapat 
szép játékkal és sok góllal szerzett 
örömet a szurkoló szülőknek!

Die Fußballmannschaft unseres 
Kindergartens trainierte  unter Lei-
tung von Cs. Kovács László „Laci 
bá” das ganze Jahr über fleißig. 
Am 21. Mai nahm unsere Mann-
schaft an dem traditionellen KiGa-
Fußballtournier statt, zu dem sich 
wieder Mannschaften aus mehreren 
Győrer Kindergärten zum spieleri-
schen Kräftemessen trafen. Jeder 
einzelne der kleinen Kicker war mit 
Begeisterung dabei. Die Eltern feu-
erten ihre Sprösslinge lautstark an 
und konnten sich über abwechs-
lungsreiches Spiel und viele schöne 
Tore freuen.

Ovifoci

KiGa-Fußball
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2016. május 21-én Pannonhalmán került megrendezésre 
a SuliHajsza elnevezésű akadályfutó verseny. Iskolán-
kat két csapat (6. és 9–10. osztály) képviselte tíz-tíz fő 
versenyzővel és egy-egy felnőtt kísérővel. A festői Pan-
nonhalmi Főapátság körüli földutakon és ösvényeken, a 
napsütéses meleg időben majdnem tíz kilométeres távot 
futottak, miközben tíz állomáson különböző ügyességi és 
erőnléti feladatot kellett teljesíteniük. A szervezők úgy állí-
tották össze a feladatokat, hogy azok teljesítése közben a 
résztvevők a térség történelmével és hagyományaival is 
megismerkedhettek.
Mindkét csapatunk korcsoportjukban első helyen végzett, 
a nagy kupát viszont nem a mieink hozták el. Diákjaink 
mindent beleadtak, le a kalappal, gratulálunk a kiváló ered-
ményhez – jövőre újra nevezünk és még jobbak leszünk!
Hajrá, Audi Hungaria Iskola!

Am 21. Mai 2016 fand in Pannonhalma der alljährliche 
Hindernislauf der Győrer Schulen statt. Unsere Schule 
wurde durch zwei Mannschaften (Klassen 6 und 9-10) 
mit jeweils zehn Schülern und einem erwachsenen Be-
gleiter vertreten. Auf den Wald- und Feldwegen rund 
um die malerische Benediktinerabtei von Pannonhal-
ma war bei  warmem sonnigen Wetter ein 10-km-Lauf 
zu absolvieren. Unterwegs waren an zehn Stationen 
unterschiedliche Aufgaben zu lösen, bei denen die 
Teilnehmer nicht nur ihre Geschicklichkeit und Kondi-
tion unter Beweis stellen mussten, sondern auch die 
Geschichte und Traditionen der Region kennenlernen 
konnten. 
Unsere zwei Mannschaften belegten in ihrer jewei-
ligen Altersgruppe beide den ersten Platz, den gros-
sen Pokal konnten sie jedoch nicht holen. Trotzdem, 
alle Achtung, 
sie haben alles 
gegeben, wir 
gratulieren zum 
hervorragenden 
Ergebnis. Im 
nächsten Jahr 
werden wir wie-
der dabei sein 
und noch besser 
abschneiden!
Auf geht´s Audi 
Hungaria Schule!

SuliHajsza PannonhalmánHindernislauf der Schulen in 
Pannonhalma
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Óvodásaink meghívást kaptak a Megyei 
Német Nemzetiségi Ifjúsági Ének-, Tánc- 
és Zenei Fesztiválra, melyet a Győri Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 
május 20-án a Kovács Margit Német 
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolá-
ban rendezett meg.
Nagycsoportosainkat Árpásiné Domán 
Mónika és Wittner Rita német nemzetiségi 
óvodapedagógusok nagy türelemmel, sze-
retettel és szakértelemmel készítették fel. 
A gyermekek óriási sikert arattak az újsze-
rű motívumokat és táncelemeket bemutató 
műsorukkal.

Unsere Kindergartenkinder nahmen am 
20. Mai 2016 am Deutschen Nationali-
täten-Kulturfestival teil, welches von der 
Győrer Deutschen Nationalitäten-Selbst-
verwaltung in der Kovács Margit Nationa-
litäten-Grundschule veranstaltet wurde.
Die Vorschulkinder unseres Kindergar-
tens wurden von den Nationalitäten-
Erzieherinnen Árpásiné Domán Mónika 
und Wittner Rita mit viel Einfühlungsver-
mögen, großer Geduld und Fachkenntnis 
vorbereitet. Das Programm enthielt eine 
Reihe von neuen Motiven und Tanzele-
menten; unsere kleinen Tänzer wurden 
für ihre Produktion mit begeistertem Bei-
fall des Publikums belohnt.

Dalolj, táncolj velünk!

Komm', sing und tanz 
mit uns!
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Kindertag im 
Kindergarten 
Gyereknap az óvodában
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A költészet napja (április 11.) alkal-
mából állítottuk ki verstárlatunkat, 
mely tanulóink, pedagógusaink és 
gondnokaink, Lajos és Ákos ked-
venc verseit mutatta be. A tárlat 
egy héten át volt látható, melyet az 
iskola valamennyi tanulója megte-
kintett.

Anlässlich des Tages der Lyrik 
am 11. April veranstalteten wir 
eine Gedichtausstellung. Zu se-
hen waren die Lieblingsgedichte 
von Schülern, Lehrern und un-
seren Hausmeistern, Lajos und 
Ákos. Die Ausstellung war eine 
Woche lang zu sehen, alle unse-
re Schüler haben sie besichtigt.

A költészet napja

Tag der Lyrik

Tag der Lyrik, 
11.04.2016 

A költészet napja, 
2016. 04. 11.
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A Kenguru-versenyt a berlini Humboldt Egyetem székhelyű 
„Verein Mathematikwettbewerb Känguru e. V.” egyesület ké-
szíti elő és értékeli ki.
A verseny célja, hogy érdekes, szellemes, de meglepő fejtö-
rő kérdések segítségével színesítsék azt, így fokozva a di-
ákok érdeklődését a matematikai gondolkodás iránt, végső 
soron pedig, hogy vonzóbbá tegyék a matematikát, mint a 
mai és minden idők meghatározó kulcskompetenciáját.
A részvétel önkéntes, a versenyre 3–13. osztályos tanulók 
jelentkezhetnek. A versenyzők minden évfolyamon a koruk-
nak megfelelő, különböző nehézségi fokozatú feladatokat 
kapnak, melyeket 75 perc alatt kell megoldani.

Mint a korábbi években, intézményünk német tagozata idén 
is számos diákkal nevezett: 11 felső és 22 alsó tagozatos 
tanulóval.
Minden résztvevő oklevelet kapott, egy „Matematika a ken-
guruval 2016” című kiadványt, valamint egy kirakót. 
Antonia Schuster 6. d osztályos tanuló kapta a legnagyobb 
kenguruugrásért járó díjat (egymás után legtöbb helyesen 
megoldott feladat) és egy harmadik díjat, valamint egy pó-
lót és egy stratégiai társasjátékot ajándékként. Sebastian 
Schuster, az általános iskola harmadik osztályos tanulója 
kiváló első helyezést ért el. Jutalomként egy szélerő kísérle-
tező szettet kapott.

Der Känguru-Wettbewerb wird zentral durch den Verein 
Mathematikwettbewerb Känguru e.V mit  Sitz an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin vorbereitet und ausgewertet.
Ziel ist es,  durch anregende, witzige, aber auch überra-
schende Fragestellungen in Form von Knobelaufgaben, 
Spass am mathematischen Denken und Arbeiten zu wek-
ken und damit die Mathematik als entscheidende Kernkom-
petenz unserer bzw. aller Zeiten  attraktiver zu machen.
Die Teilnahme ist freiwillig und für alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 3 bis 13 aller Schularten möglich. Für 
jede Klassenstufe gibt es altersgerechte Aufgaben, die 
nach Schwierigkeitsstufen gestaffelt sind und in 75 Minu-
ten bearbeitet werden müssen

Wie jedes Jahr nahm die deutsche Abteilung mit zahlrei-
chen Schülern/Innen daran teil:
Die Sek I beteiligte sich mit 11 Schüler/Innen, die  Grund-
schule mit 22 Schüler/Innen.
Jeder der Teilnehmer/Innen erhielt eine Urkunde, die Bro-
schüre ’Mathe mit dem Känguru 2016’ sowie den ’Preis für 
alle’ in Form eines Puzzlespiels.
Antonia Schuster / Kl. 6d erreichte den Preis für den größ-
ten Känguru-Sprung (die meisten hintereinander richtig ge-
lösten Aufgaben)  und einen  dritten Preis ; dazu gab es ein 
T-Shirt und ein Strategie-Spiel als Geschenk.
Sebastian Schuster / 3. Kl. Grundschule erzielte  einen her-
vorragenden 1. Preis. Als Belohnung erhielt er einen Expe-
rimentierkasten zum Thema ’Windkraft’. 

Kenguru-verseny – Általános iskola alsó tagozat, Német Iskola 
felső tagozat, 2016. március 17. / díjkiosztó 2016. május 30.

Känguru-Wettbewerb der Grundschule und Sek. I. / deutsche 
Abteilung am 17.3.2016 / Preisverleihung am 30.5.2016
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Sokan ismerhetik és láthatták már őket 
intézményünkben, hiszen a 2015–16 
-os tanévben harmadikos/negyedikes 
kisdiákjainknak művészeti animáció 
szakkört tartottak. Viszont azt kevesen 
tudják, hogy Katharina és József, más-
néven Kati és Szokó az interkulturali-
tás, a találkozás és a kétnyelvűség élő 
példái.
Kati Kölnben született, édesanyja ma-
gyar, édesapja német. Németország-
ban és Magyarországon is élt, tanult, 
alkotott. Bölcsész és képzőművész. 

Szokó – aki eredetileg dokumentációs 
filmeket forgatott – Magyarországról 
származott el és szintén élt és foly-
tatott egyetemi tanulmányokat Köln-
ben. A sors, illetve Kati édesanyjának 
nyitott és közvetlen természete hozta 
őket össze. Többéves kétlakiság és 
többszöri költözés után jelenleg Écsen 
élnek és alkotnak – alkotóműhelyként 
a funkcióját vesztett écsi pályudvar 
fungál, amely helyet és szabadságot 
biztosít kettejük képzőművészeti alko-
tókedvének.

Mindkettejük életét egyfajta kettős-
ség kíséri végig, amely a magán- 
életüket, művészetüket és alkotó-
munkájukat egyaránt jellemzi. Két 
ország, két nyelv, két – vagy több – 
művészeti ág. 
Sok közös projekt után ez év tava-
szán a Győri Rómer Flóris Művészeti 
és Történeti Múzeum mutatta be első 
közös kiállításukat HACK The PaST! 
– HACKeLD a MÚLTaT! címmel.
Mi volt a kiállítás mondanivalója? 
kérdeztük a művészházaspárt.

Viele von uns kennen sie sicher 
oder haben sie schon zumindest in 
unserer Schule gesehen, denn sie 
leiteten im Schuljahr 2015/16 die Ar-
beitsgemeinschaft Kunstanimation 
der Klassen 3-4. Wenige wissen je-
doch, dass Katharina und József, für 
uns Kati und Szokó, das lebendige 
Beispiel für Interkulturalität, Begeg-
nung und Bilingualität sind.
Kati wurde in Köln geboren, die 
Mutter Ungarin, der Vater Deut-
scher. Sie lebte, studierte (Germa-
nistik und Bildende Kunst), wirkte 
in Deutschland und Ungarn. Szokó, 

der ursprünglich Dokumentarfilmer 
war, stammt aus Ungarn, lebte und 
studierte ebenfalls in Köln. Das 
Schicksal, oder besser gesagt die 
Offenheit und kommunikative Art 
von Katis Mutter brachte sie zusam-
men. Nach mehreren Jahren des 
Pendelns zwischen zwei Wohnorten 
und nach vielen Umzügen leben und 
arbeiten sie nun in Écs, einem Dorf 
in der Nähe von Győr. Als Werkstatt 
fungiert das ausrangierte Bahn-
hofsgebäude des Ortes, welches 
ihrer beider Kreativität ausreichend 
Raum und Freiheit bietet.

Das Leben beider Künstler wird be-
gleitet von einer Art Dualität, die 
sowohl ihr Privatleben als auch ihr 
künstlerisches und schöpferisches 
Wirken charakterisiert. Zwei Länder, 
zwei Sprachen, zwei – oder auch 
mehr – künstlerische Disziplinen.
Nach vielen gemeinsamen Projekten 
wurde dieses Jahr die erste gemeinsa-
me Ausstellung von Kati und Szokó mit 
dem Titel „HACK The PaST!“ im Rómer 
Flóris Kunstmuseum zu Győr vorgestellt.
Was war die Botschaft der Ausstel-
lung? – wollten wir vom Künstlerehe-
paar wissen.

Katharina Roters és Szolnoki József – 
a német–magyar művészpár

Katharina Roters und Szolnoki József – 
das deutsch-ungarische Künstlerpaar
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„Stark vereinfacht ist das die Aufarbei-
tung der Erinnerungen meiner Familie. 
Die Zusammenstellung der Expona-
te an sich war schon wie eine Art ar-
chäologische Erschließung. Hierbei 
war selbstverständlich die Vergangen-
heitsbewältigung das zentrale Thema.” 
– erklärt Kati. 
Was bedeutet hier der Begriff „hak-
ken”? – fragen wir Szokó: „Der Begriff 
steht für die Erschließung und Ausgra-
bung von verdrängten Erinnerungen. 
Die Ausstellung förderte die totge-
schwiegene Geschichte einer deutsch-
ungarischen Familie zu Tage.” 

Wir wollten wissen, wie die beiden 
die Zeit der Arbeitsgemeinschaft 
empfanden, welche Erfahrungen sie 
sammelten.
Kati berichtet, dass sie in Deutschland 
früher schon kunstpädagogische Pro-
jekte betreut hatten, hier in Ungarn 
jedoch zum ersten Mal eine Aufgabe 
dieser Art übernahmen. „Für uns war 
das eine sehr spannende und inspi-
rierende Zeit.“
Szokó fügt noch hinzu: „Aufgrund des 
Feedbacks können wir beruhigt sa-
gen, dass wir erfolgreich waren. Für 
uns beide waren diese Stunden sehr 

anstrengend, aber die SchülerInnen 
hatten großen Spaß. Die Kinder am 
Ende eines langen Schultages zu 
motivieren stellt schon eine Heraus-
forderung dar. Wir sind jedoch über-
zeugt, dass wir wertvolle Arbeit leisten 
konnten. Die positiven Reaktionen 
der Eltern anlässlich der Vorstellung 
unseres Videos am Schuljahresende 
bestätigten unsere Linie.“
Kati und Szokó planen auch im 
kommenden Schuljahr eine Kunst-
AG an der Audi Hungaria Schule zu 
betreuen.

„Leegyszerűsítve a családom múlt-
jának feldolgozása. A kiállítási tár-
gyak összeállítása önmagában is 
már egyfajta feltárás volt, amely ma-
gában foglalta az emlékek feldolgo-
zását“ –  magyarázza Kati.
Hogy mit jelent a „hekkelés“-kife-
jezés, Szokó így magyarázza: „Az 
elzárt emlékek kiásását, feltárását 
szimbolizálja. A kiállítás egy német–
magyar család elhallgatott történe-
tét, titkos traumáit hozta felszínre.“
Érdeklődtünk, hogyan élték meg az 

intézményünkben tartott szakkört, 
milyen tapasztalatokkal zárták ezt az 
időszakot?
„Németországban már foglalkoztunk 
művészeti pedagógiával, ám itt, Ma-
gyarországon először vállaltunk ilyen 
feladatot.” – mondja Kati, majd így 
folytatja: „Számunkra nagyon érde-
kes és inspiráló volt ez a szakkör.”
„A visszajelzések alapján mondhat-
juk, hogy sikeresek voltunk: mi ugyan 
egy kicsit elfáradtunk, de a gyerekek 
élvezték. Óriási kihívás az alsós di-

ákok motiválása egy hosszú tanítási 
nap végén. De úgy ítéljük meg, hogy 
sikerült értékes munkát végeznünk, 
hiszen a gyerekekkel készített videó 
év végi bemutatóján a szülők részé-
ről is kizárólag pozitív visszajelzést 
kaptunk.”
Terveik szerint Kati és Szokó a kö-
vetkező tanévben is fognak szakkört 
vezetni az Audi Hungaria Iskolában.
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Sporttag in der 
Sekundarstufe, 13.06.2016 
Sportnap a felső tagozaton és a 
gimnáziumban, 2016. 06. 13.
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Aranyos fordítás a szódolgozatban – 2. osztályos tanuló: 
der Eisbär – a fagyimaci (előzmény Eis essen – fagyizni, 
Teddybär – maci, így keletkezett az új szó).

A hetedikes osztályból, még 4. osztályban mondta az egyik 
fiú: Magyarország tájai németül: „Unterirdische Hügelland-
schaft”.

Német kislány: Ich habe „Schwimmcucc”. 2. osztályos.

3. osztály: A gólya másnéven: „emlős madár”.

3. osztály, német: Der Gasmann című olvasmányról mond-
ja egy gyerek: A Gasmann az egy gazember, benne van a 
nevében is.

3. osztály: Egyik gyerek mindig úgy kezdte a mondandóját:
„Há’ mer…” a másik mondta egyszer…. „na megint jön a 
HAMMER”.

...és az oviból – aus dem KIGA

  –    Lukas becsuktad az ajtót?
  –    Mi?
  –    Becsuktad az ajtót? ( lassan, artikulálva)
  –    Miii?
  –    Nem mi, hanem tessék?. Becsuktad az ajtót?
  –    Ich bin Spanyolország.

– Én majd a lovas kocsin az ablak mellett ülök!

– Segítesz levetkőzni magamat?

– Melyik utcában laktok? Ott, ahol a házak vannak?

– Rita néni, megfrizurázzalak?

Deutschstunde, 2. Klasse:

Schüler müssen einen Text abschreiben. Lehrerin geht 
herum, schaut den Kindern über die Schultern. Bei 
einem Mädchen (Iris) bleibt sie stehen und fragt: Wa-
rum hast du die Wörter „geht, singt, dann schön” auch  
groß geschrieben, du weißt doch, nur die Namenwörter 
schreiben wir in Deutsch groß.
Schülerin: Ja, ja ich weiß, aber ich mag die deutsche 
Sprache so sehr, dass ich alles groß schreiben möchte.

AranyköpésekKindermund 
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AG / Szakkör
JAHRGANG / 

Évfolyam

Basteln / Kézműves-barkács I. 1.-2.

Basteln / Kézműves-barkács II. 1.-2.

Chor / Énekkar 1.-4.

Flöte / Furulya 2.-4.

Kunst, Animation / Festészet, rajzfilmkészítés 2.-4.

Kleiner Chemiker / Kis kémikus 3.

Kleiner Chemiker / Kis kémikus 4.

Pfiffiger Physiker / Fifikus fizikus 2.

Schülerzeitung / Iskolaújság 3.-10.

Entspannung / Nyugalmat gyakorlunk 3.-4.

Streitschlichtung / Konfliktuskezelés 3.-6.

Streitschlichtung / Konfliktuskezelés 3.-6.

Fit kid / Kölyökfitnesz 1.-4.

Fußball / Labdarúgás 1.-2.

Fußball / Labdarúgás 3.-4.

Kinderleichtathletik / Kölyökatlétika 3.-4.

Softball / Szivacslabda 1.-2.

Softball / Szivacslabda 3.-4.

Hip-Hop-Tanz / Hipp-hopp 1.-4.

Turnen / Torna 1.-4.

Zumba 1.-2.

Zumba 3.-4.

AG / Szakkör
JAHRGANG / 

Évfolyam

Chor / Énekkar 5.-10.

Entspannung / Nyugalmat gyakorlunk 5.-7.

Experimentieren mit Kunst 5.D - 10.D

Französisch / Francia 9.-10.

LEGO 6.-7.

Modelleisenbahn / Vasútmodellezés 6.D, 7.D

Schülerzeitung / Iskolaújság 3.-10.

Streitschlichtung / Konfliktuskezelés 3.-6.

Streitschlichtung / Konfliktuskezelés 3.-6.

Badminton / Tollaslabda 5.-10. 

Basketball / Kosárlabda* 5.-10. 

Basketball / Kosárlabda* 5.-10. 

Fitness 5.-7.

Fussball / Labdarúgás 8.-10.

Fussball / Labdarúgás * 5.-7.

Handball / Kézilabda 5.-10. 

Kinderleichtathletik / Kölyökatlétika 5.-10.

Schwimmen / Úszás* 5.-10. 

Gesundheits-/Heilgymnastik / Gyógytorna 5.-10.

Hip-Hop-Tanz / Hipp-hopp 5.-10.

Volleyball / Röplabda * 5.-7.

Volleyball / Röplabda * 8.-10. 

Volleyball / Röplabda * 8.-10. 

Arbeitsgemeinschaften 
Grundschule 2015/16

Arbeitsgemeinschaften  
Sekundarstufe 2015/16

Általános iskolai 
szakkörök 2015–16

Felső tagozatos és  
gimnáziumi szakkörök 2015–16



S
ch

ul
le

be
n

Is
ko

la
i é

le
t

158 Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16

Sporttag in der 
Grundschule, 
09.06.2016 
Sportnap az általános iskolában, 
2016. 06. 09.
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Schulabschlussfeier  
Grundschule, 15.06.2016

Tanévzáró az általános iskolában, 
2016. 06. 15.
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Theatervorstellung 
13.06.2016 
– „Der Löwe, der nicht 
schreiben konnte"/ 2a, 2b 
Színházi bemutató, 2016. 06. 13.
–„ Az oroszlán, aki nem tudott írni. "
2. a és 2. b osztályok részvételével
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Lara Zver és Ömer Ünal az Audi Hungaria Iskola első 
diákjaiként sikeresen tették le a német külföldi iskolák 
felső tagozatának záróvizsgáját és szereztek reálisko-
lai végzettséget a 10. osztály után.
Szívből gratulálunk!

Herzlichen Glückwunsch an Lara Zver und Ömer Ünal,
die ersten Schüler der Audi Hungaria Schule, die das 
Abschlussverfahren der Sekundarstufe I an deutschen 
Auslandsschulen erfolgreich absolviert und den Mittleren 
Schulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 10 erwor-
ben haben.

Első záróvizsga  
a német felső tagozat  
10. évfolyama végén

1. Abschlussprüfung in der 
Sekundarstufe I am Ende 
der Jahrgangsstufe 10

   von links: Dirk Lange, Neugebauer Gábor, Lara Zver, Ömer Ünal, Helmut Seiler
 

   balról: Dirk Lange, Neugebauer Gábor, Lara Zver, Ömer Ünal, Helmut Seiler
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A 2015–16-os tanév végén  a nyol-
cadikosok ünnepélyes keretek kö-
zött búcsúztak az iskolától, tanára-
iktól, iskolatársaiktól.
A 25 fős osztályból 15 diák intéz-
ményünk gimnáziumában, 10 ta-
nuló pedig más iskolában folytatja 
tanulmányait.
A ballagó osztályt Abos Réka, 7. osz-
tályos tanuló búcsúztatta, a 8. osz-
tály nevében Győri Gréta búcsúzott.
Az iskola nevében Balsai Judit osz-
tályfőnök mondott búcsúztatót.

Az idei tanévben Rumbach Réka 
nyerte el az AUDIÁK-címet, amelyet 
kimagasló tanulmányi munkájával, 
szorgalmával, versenyeken való 
részvételével, valamint a közösségi 
életben való aktív szerepvállalásá-
val érdemelt ki.
Mindenkinek sok sikert kívánunk
tanulmányaik folytatásához!

Am Ende des Schuljahres 2015/16 
nahmen die Achtklässler Abschied 
von ihrer Schule, den Lehrern und 
Mitschülern.
Von den 25 SchülerInnen bleiben 15 
im Gymnasium unserer Institution, 
zehn SchülerInnen werden andere 
Schulen besuchen.
Abos Réka, Schülerin der 7. Klasse, 
verabschiedete die Achtklässler. Im 
Namen der 8. Klasse verabschiede-
te sich Győri Gréta.
Die Abschiedsworte im Namen 
der Schule sprach Klassenleiterin  
Balsai Judit.

In diesem Schuljahr erhielt Rumbach 
Réka die Auszeichnung der Audi 
Hungaria Schule als Anerkennung  
für ihre herausragenden schuli-
schen Leistungen, ihren Fleiß, die 
Teilnahme an Wettbewerben sowie 
ihren außerordentlichen Gemein-
schaftssinn.
Wir wünschen allen viel Erfolg für 
ihre weitere schulische Laufbahn! 

Elbúcsúztak a nyolcadik osztályosok

Die Achtklässler nahmen Abschied
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Obere Reihe / Felső sor balról jobbra 
Dirk Lange, Leiter Deutsche Abteilung 
- német tagozat vezetője
Helmut Seiler, Schulleiter 
- főigazgató
Tálos Katalin, Leiterin Ungarische - Abteilung 
- magyar tagozat vezetője

Untere Reihe / Alsó sor balról jobbra 
Zug Klára, Leiterin Grundschule 
- alsó tagozat vezetője
Stanglné Kriszter Teréz, Leiterin Kindergarten 
- óvoda vezető
Oláhné Tóth Márta, Wirtschaftsleiterin 
- gazdasági vezető

Schulleitung 
Iskolánk vezetősége 
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Sekretariat 
Titkárság

Namen von links / Nevek balról jobbra
Szabóné Boa Piroska (Iskolatitkár / Schulsekretariat), 
Ruff László (Iskolatitkár / Schulsekretariat,
Solymár Rita (Kommunikációs munkatárs / Mitarbeiterin 

Kommunikation), Tornai-Camille Rita (főigazgatói  
asszisztens / Assistentin Schulleitung), Langáné Bendli 
Andrea (főigazgatói titkárság / Sekretärin Schulleitung) 
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Lehrerkollegium 
Tanári kar

Lehrerkollegium der Audi Hungaria Schule Schuljahr 2015/16
Az Audi Hungaria Iskola tanári kara a 2015–16-os tanévben
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Mitarbeiter des 
KIndergartens 
Az óvoda munkatársai

Obere Reihe / Felső sor balról jobbra 
Oláhné Jáki Eleonóra, Pócz- Nagy Mónika, Árpásiné 
Domán Mónika, Wittner Rita, Simonicsné Kovács
Barbara

Untere Reihe / Alsó sor balról jobbra 
Somfai Zsoltné, Szabóné Lacsik Adrien, Stanglné 
Kriszter Teréz
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Name der dargestellten Pädagogen und Erzieher / A fotón szereplő pedagógusok és gondozó
Stanglné Kriszter Teréz, Szabóné Lacsik Adrienn, Wittner Rita, Oláhné Jáki Eleonóra

Kinder auf dem Foto / A képen szereplő gyermekek
Hintere Reihe / Hátsó sor
Kis Bori,Virágh Vincent, Tánczos Tamás,Reiger Fanni, 
Lange Donát, Klement Botond, Jonathan Becheim, 
Borsody Ákos
Mittlere Reihe / Középső sor
Erwin Stößel, Feller Lilla, Amelie Möckel, Pápai Míra, 

Dénes Anna, Szabó Elza, Bencsics Kornél, Csécs Emil, 
Bocskai Roland, Bakaity Lenke, Tóth Milán
Vordere Reihe / Első sor
Schmidt Elena, Domján Lilla,Kis Lujza, Éber Sólyom 
Sámuel, Németh Emilia, Lamija Karaman, Luisa 
Assmann, Csörgits Heléna

Gruppe Igel 
Süni csoport
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Name der dargestellten Pädagogen und Erzieher / A fotón szereplő pedagógusok és gondozó
Stanglné Kriszter Teréz, Pócz-Nagy Mónika, Somfai Zsoltné, Simonicsné Kovács Barbara

Kinder auf dem Foto / A képen szereplő gyermekek
Hintere Reihe / Hátsó sor
Lange Ábel, Roman Jakubowski, Lucas Martín, Bolla 
Gellért, Melissa Vetier, Hudi- Kadler Panni, Hudi- Kadler 
Márton,Yara Clement
Mittlere Reihe / Középső sor
Issekutz András, Luca Luis Loos, Horváth Péter, Priller 

Anna Léna, Farkas Áron,Fehér Vilmos, Szabó Kamilla, 
Orosz Dávid
Vordere Reihe / Első sor
Jonathan Braun, Csécs Piroska, Tim Schwank, 
Mészáros Lilla, Tim Krüger, Pócza Hanna Luca, Tunay 
Yanik, Feller Dorka

Gruppe Bär 
Maci csoport
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Kaiser Melinda,  Anja Weidlich

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Krüger Eric, Schmidt Oliver Gernot, Pócza Dávid Noel, 
Horváth Kornél, Kiss Botond 
Mittlere Reihe / Középső sor
Henriette Friederike Weißleder, Varga Olivér,  
Gottschalk Oliver, Sárkány Máté, Németh-Kóródi 
Hanna, Bucsi Borbála,  Vanessa Heilig, Farkas Adam,

Ódor Kata 
Vordere Reihe / Első sor
Farkas Sophia Mira,  Götz Demmler,  Konrad Christian 
Waldbuesser, Fehér Zsigmond, Stirz Panna, Mika 
Dorka, Vagdalt Liza,  Tóth-Kunos Bíborka, Bajorfi 
Bence Dominik

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Györök Dominik, Kelemen Laura, Kónya Dániel

1a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
 Juhász Judit, Némethné Veit Gabriele

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Biró Ábel Levente, Foki Ádám, Szöllősi Dóra, Nagy Al-
fonz, Dürgő Balázs, Neugebauer Dániel, Dutkon Alex 
Milán, Prohászka Sára Hanna, Horváth Aron Matthias, 
Jahn Brúnó 
Mittlere Reihe / Középső sor
Greszler Ádám, Kővári Kristóf, Környei Gréta, Guba  

Laura, Székely Nóra, Bakaity Fanni Ágnes, Béres Be-
nedek, Fodor Hanna
Vordere Reihe / Első sor
Zvikli Laura, Marczinek Milán Gordon, Jakubík Levente 
Tamás, Kaszás Richárd Péter, Baj Olivér, Megyeri Martin 
István, Gombár László Gábor, Lendvai Lóránt

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diák
Svidró Alma

1b
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Páli Ildikó, Petra  Schuster, Balázs Erika

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Bene Dániel Gábor, Molnár Vilmos, Sebestyén Angéla,  
Otto Georg Slupik, Luka  Dolamic, Tóth Fruzsina, Rosta 
Margaréta, Szabó Szófia 
Mittlere Reihe / Középső sor
Csécs Olivér Elemér, Gaál Julianna, Rauchwarter 

Tamás, Szabó Elizabet, Rotter Zsombor Bendegúz, 
Szabó Nelli, Horváth Blanka, Hevesi Károly
Vordere Reihe / Első sor
Béres Blanka, Szántó Levente, Tánczos Eszter, Oláh 
Szonja, Vuljanic Róbert, Illés Dániel

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
keine / nincsenek

2a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Klara Zug, Wéber Mónika, Dombi Lívia, Páli Ildikó

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Klara Zug
Mittlere Reihe / Középső sor
Tromposch Flóra, Zaccomer Zétény, Delkos Iris, Váradi 
Zsombor, Megyesi Viktória, Koczka Kornél, Andrasek 
Martin, Horváth-Magony Kitti Laura, Prettenhoffer Márton,
Léber Emese Laura  

Vordere Reihe / Első sor 
Mészáros Mátyás, Vitéz Balázs Barnabás, Neinhardt 
Ármin Zoltán, Kertész Keve, Horváth Eliza Dóra, 
Kriston Olivér, Szakács Balázs, Tóth Benedek, Kovács 
András Tibor

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Berger Mira Hanna, Jakab Rafael, Kocsis Dorka Emese, Rácz Lilien Izabella

2b
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Kormosné Kálmán Katalin, Rauchwarter Péter

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Stircz Kornél, Deák Dániel, Babos Luca, Halász 
Roxána, Szabó Kata Sára, Kiss Viktória, Guba Regina, 
Karcagi Dávid
Mittlere Reihe / Középső sor
Oláh Zsófia, Kéri Karolina, Varga Fruzsina Luca, Gacs 
Gergely Olivér, Horváth Mira, Molnár Zengő Maja, 

Ladocsi Lili Anna 
Vordere Reihe / Első sor
Bakaity Anna Katalin, Szalay Liza, Finta Marcell, Virágh 
Vanessa, Harai Zsombor, Biró Flóra, Csergő Zoé, 
Lendvai Donát 

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Hidi Marcell Norbert, Matyi-Szoták Sára, Murányi Lili Anna, Németh Botond, Zeiner Alina

3a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Ruzsicsné Ring Éva, Betz Katalin

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Wunder Bendegúz, Klement Solt Nándor, Berki Emma, 
Domján Dalma, Katona Hanna Klára, Méhes Maja, 
Gulyás Dávid, Blaskó Mira, Dénes Barnabás 
Mittlere Reihe / Középső sor
Bogisich - Deli Júlia, Kovács Maja, Magyari Botond, Harcsa 
Márton, Prohászka Luca Panna, Dürgő Sarolta, Sobiech

Nicole, Rajczi Dominik,    Alexander Gautestad Loke, Betz 
Katalin 
Vordere Reihe / Első sor
Hegyi Ákos, Máté Ágoston Zétény, Pusztai Hanna Laura, 
Császár Dorka, Karácsony Ivett, Koczka Hanna, Csonka 
Zsófia, Kosár Boglárka

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Barbély Nóra, Rosta Benjamin

3b
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
 Katharina Schmidl, Dombi Lívia

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Florian  Fallenbüchel, Sebastian   Schuster,  Anton 
Rudolf Slupik,  Maximilian Franz Weikl, Koray Nazmi 
Yanik, Carlos-Santiago Lesch, Victor Schwappacher

Vordere Reihe / Első sor
Katharina Anna Jakubowski, Leyla El Oueslati, Helena 
Waldbuesser, Hermine Emilie  Weißleder

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
ehemalige Klassenleiterin Johanna Haydn

3d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Erdősiné Takács Hajnalka, Wischt Zsuzsanna

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Iványi Katalin Ágnes, Zaccomer Evelin, Marák Lili, 
Neinhardt Nikol Dorothea, Horváth Barnabás, Szalai 
Marcell Lajos, Uhlig Rolf
Mittlere Reihe / Középső sor
Markos Réka Eszter, Nagy Vivien, Szalai Zille Julianna, 

Stéhli Tamás, Papp Dávid, Létray Máté Zoltán, Pintér 
Attila Filip, Ternyák Timon Zoltán 
Vordere Reihe / Első sor
Szakács Zsófia, Krahulcsán Kitti, Feller Anna, Horváth 
Boglárka, Juhász Jázmin, Abos Gergő, Orosz Máté, 
Ódor Márton

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Farkas Norina, Cornette Lara Vanessa

4a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanítók
Kiss Edit, Némethné Major Anikó, Balázs Erika, Tóth Réka

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok 
Hintere Reihe / Hátsó sor
Gunderlach Péter Ferenc, Prettenhoffer Gergő András, 
Gösser Julia Leonore, Marák Dorka, Lakatos Flóra, Roszik 
Panna, Schmidt Csenge Réka, Gasztonyi Péter László, 
Tóth Tamás
Mittlere Reihe / Középső sor
Zöld Máté, Rozman Ábel, Krán Attila, Oszkó Ármin,  

Prépost Ádám Márk, Rozman Ágoston, Pusztai Márton 
Attila, Klement Ádám Csaba, 
Vordere Reihe / Első sor
Cser Vivien, Gregosits Rebeka, Várhegyi Réka, Bencsics 
Hella, Bárány Szonja Paula, Zöld Orsolya, Sircz Anna, Labidi 
Tasnim

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Lőre Áron, Haraszti Réka

4b
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanító
Sylvia Buchbauer

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Mittlere Reihe / Középső sor
Lucas Szabó, Julian David Kis, Leonard Sack, 
Barnabás Csizmadia, Rike Demmler, Inés Micheline,

Marie-Noelle Sonia Mahu,  Júlia Vetier 
Vordere Reihe / Első sor
Andreas Stephan, Hilke Demmler 

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Ina Bechle,  Faylinn Clement 

4d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanárok
Kozma Józsefné, Deé-Kovács Katalin

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok 
Hintere Reihe / Hátsó sor
Hulik Hanna, Aradi Jázmin, Szabó Zsófia, Bakaity Ákos,  
Varga Dominik Gábor
Mittlere Reihe / Középső sor
Rajcsányi Nóra,  Gácsig Eszter Regina, Sztankovics 
Kyra, Dudás Réka, Kovács Adél, Vida-Szűcs Dániel, 
Weisz Márton

Vordere Reihe / Első sor
Vér Petra Hajnalka, Tóth-Kunos Virág, Matyi-Szoták Dóra, 
Halász Boldizsár, Serbán Sebastian, Csergő Zétény

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Tóth Rudolf

5a



S
ch

ul
le

be
n

Is
ko

la
i é

le
t

181Jahrbuch 2015/16 Évkönyv 2015–16

Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanárok
Kropfné Knipp Mária, Jakab Zsuzsa

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Neinhardt Evelin Noémi, Tromposch Nóra, Poulos 
Alexander, Németh Ilka, Petrovics Lilla
Mittlere Reihe / Középső sor
Nagy Napsugár, Patay Borbála, Hegyi Anna, Szalai 
Villő Anna, Falu Maja, Miklicz Marcell, Sobiech 

Dominik Gergely
Vordere Reihe / Első sor
Vagdalt Lili, Oláh Kincső, Tóth Dalma, Rauchwarter 
Dorka, Haáz Gyula Dominik, Kertész Vajk, Nemeskéri 
Attila Zalán, Pécsi Ármin

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Hercsel Bálint György, Müller Benedek

5b
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Michael Peters

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Lea Zver, Leticia Anita Lesch, Lilly Szendi, Chistoph Szendi

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
keine / nincsenek

5d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanárok
Rotter Molnár Csilla, Kolonicsné Kocsis Adrienn

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Oszkó Jázmin, Varga Marcell, Főző Marcell, Finta 
Patrik, Kabács Bence, Leitner Barnabás Donát, 
Kelemen Melani, Wéber Vivien;
Mittlere Reihe / Középső sor
Homlok Laura, Markos György Viktor, Szücs Anna 
Boróka, 

Kormos Veronika, Iványi Szilárd Antal, Magyari 
Barnabás, Rajcsányi Balázs
Vordere Reihe / Első sor
Farkas Szabolcs, Szabó Márk, Erki Boldizsár, Turner 
Zsombor, Oláh Bence, Bocskai István, Kardos Júlia, 
Győri Kíra

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diák
Szabó Júlia

6a 
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Dr. Caroline Donnermeyer

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Antonia Schuster, Jennifer Stephan, Lorena Theresia 
Rappold, János Jonathan Hardtke, Moritz Jakob Walker, 
Peer-Ole Demmler, Hugo Martín Sánchez-Marín

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diák
Sack Oliver 

6d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanárok
Horváth Helga, Kardosné Kovács Eszter

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Keszthelyi Anna, Mátai Kolos, Krahulcsán Réka, 
Szabó Gréta,Gácsig Ádám Mihály, Kovács Barnabás, 
Győri Donát, Brassói Gergő,
Mittlere Reihe / Középső sor
Schmidt András Csanád,  Végh Barbara, Kiss Gergő, Zöld 
Zsófia, Fentős Ferenc, Oláh Domonkos, Gacs Gábor

Vordere Reihe / Első sor
Weisz Lili Dorina, Káli Korina Adrienn, Király Zsófia, 
Prisztóka Virág Anna, Hindrik Jázmin Napsugár, 
Haraszti Dóra, Abos Réka, Roszik Csenge

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diák
Molnár Kincső Fanni

7a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Stefan Bormann

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Gréta Szabó, Jessica Laura Kis, Jan Christoph Hermreck

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
keine / nincsenek

7d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Balsay Judit

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
4. Reihe / 4. sor
Gösser Kai Kevin, Takács Bálint Kristóf, Ruff Péter, 
Lőre Ármin, Kiss Gergő Bence, Rozman Zsófia;
3. Reihe / 3. sor
Tóth Gergő, Rumbach Réka, Greszler Ákos, Szalay 
Benita Zóra, Thurnher Victor, Lőre Bálint, 
2. Reihe / 2. sor

Szöllősi Anna, Szabó Fanni, Kéri Kamilla, Győri Gréta, 
Glóner Eszter, Kardos Kata Anna, Gál Júlia
1. Reihe / 1. sor
Nagy Virginia, Serbán Melissa, Berger Laura Michelle, 
Kelemen Karina, Rácz Lilla Hajnalka, Bárándi Réka 
Dorottya

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diák
keine / nincsenek

8a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Angelika Härtner 

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Hinten / hátsó sor
Moritz Schuster, Alexander Stephan;

Vorne / első sor
Dilara Hamide Ünal, Hannah Marie Walker, Ann-Kathrin 
Langnickel

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
keine / nincsenek

8d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Szöllősi István

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok
Hintere Reihe / Hátsó sor
Czetti Olivér, Szelei Kornél, Prisztóka Péter Menyhért, 
Kiss Dominik, Földi Dániel Krisztián, Török Ádám László, 
Szabadi Laura, Faggyas Bálint János
Mittlere Reihe / Középső sor
TCzinger Balázs, Katona Márk Dieter, Zhong Jingyi, 
Varga Anna Mercédesz, Burján Csenge, Trádler Anna 

Eszter, Kamensky Krisztina Michell, Altmár Bianka
Vordere Reihe / Első sor
Horváth Márk, Princzinger Lili, Bugár Evelin, Nagy 
Afrodité Johanna, Krahulcsán Dóra, Szujó Szonja 
Krisztina, Gaál Anna Zsófia

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Hidi Leticia Kata, Matauschek Adrienn

9a
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Szukenyikné Bátfalvi Nóra

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Hintere Reihe / Hátsó sor
Rőczei Viktor, Pongrácz Réka
Mittlere Reihe / Középső sor 
Prém Annamária Eszter, Horváth Zsófia, Kovács Réka, 
Zsadányi Lili Eszter

Vordere Reihe / Első sor
Babarczi Ákos, Horváth Boglárka, Wiser Orsolya, 
Fajkusz Lili

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Ress Abigél Róza, Serfőző Réka, Zsirai Eszter

9c
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Neugebauer Gábor

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Sean Viehoever, Lara Zver, Ömer Faruk Ünal

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
keine / nincsenek

9d 
10d
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanárok
Abonyi Barbara, Veszpréminé Horváth Dóra

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

Hintere Reihe / Hátsó sor
Rigó Evelin Roberta, Hrubos Gergely, Kalácska Áron 
Ajándok, Weisz Franciska, Kéki Márk, Axente Gréta, 
Molnár Patrik, Rabi Kiara, Karácsony Martin Alex, Hermán 
Áron, Tóth Martin
Mittlere Reihe / Középső sor 
Petz Anna, Kovács Cintia, Németh Petra Vanessza, 

Varga Bianka, Néki Alexandra, Madarász Dániel, Máté 
Dominika Renáta, Simon Orsolya 
Vordere Reihe / Első sor
Lély Bence Ákos, Grafl Levente, Gazdag Mira, Marton 
Rozina, Kriston-Kőműves Daniella, Szalai Dominika 
Virág, Gazdag Mirtill, Gál Nikolett Inez

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Juhász Enikő,  Mezőfi Regina

9n
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Name der dargestellten Lehrer / A fotón szereplő tanár
Batki Erika

Schüler auf dem Foto / A képen szereplő diákok

5. Reihe / 5. sor 
Ruff László, Kardos Károly, Főző Dániel, Jávor Soma 
László, Molnár Levente Márk, Komjáthy Dávid
4. Reihe / 4. sor
Varga Emőke, Szücs Eszter Zsófia, Barabás Judit, Izsó 
Dorka, Unger Borbála Sára, Farkas Bianka
3. Reihe / 3. sor

Kéri Regina, Lajos Nikoletta, Söveges Orsolya, Bakó 
Vanda Rebeka, Riba Judit Márta, Nagy Petra
2. Reihe / 2. sor 
VHavasi Anna, Schvitz Bettina Boglárka, Gösser 
Noemi, Juhász Anna, Farkas Fanni
1. Reihe / 1. sor
Polgár Dorina, Ábrahám Cintia, Wunder Szonja Kata, Sin 
Jessica Elisabeth

Name der fehlenden Schüler / Hiányzó diákok
Szarvas Patrik, Oláh Zsolt

10a 
10c
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Bibliothekarinnen 
Könyvtárosok

Kovácsné Karácsony Ildikó, Bocskai Adrienn 
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Wirtschaftsbüro  
Gazdasági iroda

Name von links, erste Reihe / Balról jobbra, első sor
Pajer Loretta, Mintler Ildikó, Oláhné Tóth Márta, Balázsi 
Edina, Molnár Zoltán

Name Von links, hintere Reihe / Balról jobbra, hátsó sor
Horváth Éva, Venesz Tamás, Guba-Szabó Bernadett, 
Dékány Tiborné
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Pförtnerinnen 
Portások

Szőke Renáta, Szőke Anna, Tóth Mónika 
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Hornyák Lajos, Kozma Ákos

Hausmeister 
Gondnokok
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A 2015-16-os tanévet 25 osztályban ösz-
szesen 453 tanulóval kezdtük meg. A ma-
gyar tanulók száma 312 volt, míg a német 
diákákok 95-en voltak. A iskolai pedagó-
gusok létszáma 2015. szeptemberben 59 
volt, az óvodában pedig 6 óvodapedagó-
gus kezdte meg a nevelési év munkáját.  

Das Schuljahr 2015/16 wurde mit insge-
samt 453 SchülerInnen in 25 Klassen be-
gonnen. Die Zahl der ungarischen Schü-
lerInnen betrug 312, die der deutschen 
SchülerInnen 95. Im September 2015 
betrug die Zahl der Schulpädagogen 59, 
im Kindergarten nahmen 6 Erzieherinnen 
die Erziehungsarbeit auf.

A tanulók 
megoszlása 
a 2015–16-os  
tanévben

Klassenübersicht 
im Schuljahr 2015/16

Klassenliste Schuljahr 2015/16  
Osztálylista 2015–16-os tanév

Klasse /Osztály
Schülerzahl/ Tanulólétszám 

Männlich/ Fiú Weiblich / Lány Gesamt / Összesen
1a 14 10 24

1b 18 8 26

2a 12 10 22

2b 14 9 23

3a 10 18 28

3b 11 17 28

3d 7 3 10

4a 11 13 24

4b 12 14 26

4d 5 6 11

5a 8 11 19

5b 10 11 21

5d 3 2 5

6. 15 9 24

6d 5 3 8

7. 11 13 24

7d 1 2 3

8. 9 16 25

8d 3 3 6

9d 1 1

10d 1 1 2

9n 10 19 29

9a 9 16 25

9c 2 10 12

10a, 10c 7 20 27

222

138

93

Ungarische Schüler männlich gesamt / Magyar fiúk összesen 125

Ungarische Schüler weiblich gesamt / Magyar lányok összesen 187

Anzahl ungarischer SchülerInnen gesamt / Magyar tanulólétszám összesen 312

Deutsche Schüler männlich gesamt / Német fiúk összesen 26

Deutsche Schüler weiblich gesamt / Német lányok összesen 20

Anzahl deutscher SchülerInnen gesamt / Német tanulólétszám összesen 46

Schüler männlich Deutsche Schule gesamt / Deutsche Schule fiúk összesen 58

Schüler weiblich Deutsche Schule gesamt / Deutsche Schule lányok összesen 37

Gesamtschülerzahl Deutsche Schule  / Deutsche Schule tanulólétszám összesen 95

Gesamtschülerzahl der Audi Hungaria Schule / Iskolai tanulólétszám mindösszesen 453








