
HARMINC? HARMINC! 

 

Harmincadik évébe lépett az Eötvös, iskolánk 1988-ban nyitotta meg kapuit az első diákjai előtt. 

Jubileumi rendezvénysorozatunk záró programjaként fogadást tartottunk, amelyre szeptember 27-én 

került sor. 

Nagyon sok szeretettel vártuk és fogadtuk vendégeinket, akiknek életük vagy pályájuk számos szállal 

kapcsolódott vagy kapcsolódik intézményünkhöz. 

Meghitt, bensőséges születésnapi ünnepély volt, melyre meghívást kaptak iskolánk alapítójának a XIII. 

Kerületi Önkormányzatnak és a Fenntartónak a képviselői, az intézmény korábbi igazgatói, egykori 

pedagógusai és munkatársai, a Szülői Választmány tagjai, valamint jelenlegi tanárai és munkatársai is. 

Az ünnepséget Cserhátiné Gémesi Gyöngyi nyitotta meg, aki köszöntő beszédében idézte fel a múltat, 

mutatta be iskolánk jelenét, emlékezett meghitt pillanatokra és emelte ki azokat az értékeket, amelyek 

összekötik az Eötvös múltbéli, jelenlegi és majdani szereplőit. 

Iskolánk első igazgatója, Palovecz Jánosné személyes szűrőjén keresztül repülhettünk vissza a 

kezdetekhez, élhettük át az alapkő letételét, az iskolánk első napját, amikor először lépett be diák, 

szülő és pedagógus egyaránt. Mesélt arról, hogy mennyire fontos volt számára, hogy nyitott, korszerű 

tudást adó iskolát hozzon létre, amelynek minden szereplője jól érezheti magát, és felépítse az iskola 

arculatát, megteremtse hagyományait. Már az első évben több mint háromszáz tanulója volt az 

Eötvösnek, akiknek a nevét kivétel nélkül tudta. 

A beszédet követően Dr. Házlinger György a Közép-Pesti Tankerület vezetője osztotta meg a 

jelenlévőkkel ünnepi gondolatait, kiemelve azt, hogy intézményünkre most is jellemző a nyitottság, 

együttműködés, korszerűség, és a megújulás képessége is, ami a tankerület jelentős iskolái közé emeli 

az Eötvöst. 

 

BUDAPEST XIII. KERÜLETI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 

1988-2018. 

1131 Futár utca 18. 



 

Ebben nagy szerepe van iskolánk jelenlegi vezetőjének 

Cserhátiné Gémesi Gyöngyinek, akinek ebből az alkalomból 

külön megköszönte munkáját és átnyújtotta számára az 

intézmény munkájának elismeréseként a Kiválóság-díjat. 

Rabi Ferencné, aki négy évig vezette az intézményt 

megemlékezésében kiemelte, hogy bár már hosszú évek óta 

nem dolgozik intézményünkben, mégis szívmelengető látni, 

hogy az elődök lelki és szellemi öröksége hogyan élteti és 

táplálja ezt a közösséget, közös identitást és folytonosságot 

nyújtva. Jelezte, hogy nem volt véletlen az ő választása sem, 

amikor átadta a stafétabotot. Ezután humoros és vidám 

emlékeket idézett fel, amellyel derűs perceket szerzett a 

jelenlévőknek. 

Az Önkormányzat képviseletében Dr. Puchner Gábor a kiegyensúlyozott, tartalmas együttműködésre 

emlékezve egy gyönyörű virágkosarat adott át a kerek évforduló alkalmából. 

A beszédek között iskolánk volt: Mózes András és Machalik Regina, és jelenlegi tanulói: Forgó Bálint és 

Gonda Flóra szereztek szép pillanatokat a jelenlévőknek, versekkel, énekkel gazdagítva a programot.  

András már színészként dolgozik, a Thália Színház elismert művésze, Regina pedig gimnazistaként erre 

a pályára készül. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy egykori pedagógusaik első hívó szavára 

örömmel vállalták el a felkérésünket. 

A fogadás első részének lezárásaként az 

iskolavezetés meggyújtotta a gyertyát a 

születésnapi tortán, a vendégek 

figyelmébe ajánlotta az iskola életének 

emlékezetes pillanatait bemutató 

fényképeket, és egy kötetlen 

beszélgetésre invitált mindenkit. 

Az elkövetkező órában számos megható 

beszélgetés, emlékezés szem- és fültanúi lehettünk, ahol végre jutott idő felhőtlen beszélgetésre, 

egymással töltött minőségi időre. 

„Emlékezni annyit tesz, mint szétnézni, újra meg újra, szüntelen csodálkozással.” (Linn Ullmann) 
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