
Tisztelt Ridzig Ivett! 
 
A Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskolában az előző héten mindkét 
nyolcadik osztályunkban rendben lezajlott az előadás. Mind a kollégák, mind a tanulók 
részéről pozitív visszajelzéseket kaptam, hasznosnak, érthetőnek, érdekesnek 
tartották az előadást. 
 
Köszönöm szépen a nyolcadik évfolyam és a magam nevében is a lehetőséget. 
 
Üdvözlettel: 
Gálné Házi Beatrix 
 

 

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol T. Gimn_9c 

Tisztelt Ridzig Ivett! 
 
Köszönöm szépen, az osztályom nevében is. 
 
Üdvözlettel, 
Hujber Szabolcs 
 

 

SOFI Óvoda Általános Iskola, Szakiskola 

Tisztelt Ridzig Ivett! 

A mai napon az osztályfőnöki órán (8.15-9.00) a 9.ea osztály 10 tanulóval 
megtekintette a videóanyagot. 

Tanulóinktól pozitív visszajelzést kaptunk. Nagyon szépen köszönjük. 

Üdvözlettel: 
Mamira Vilmos Tamásné 

 

Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének –zenei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium 
 
Kedves Ridzig Ivett! 
 
Köszönjük a linkeket, mindkét osztály megnézte a videót és nagyon tetszett nekik. 
 
Üdvözlettel: 
Csontos Annamária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 
 
Tisztelt Ridzig Ivett! 
 
A Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 
osztályfőnöki munkaközösségének nevében írok most Önnek. 
Köszönjük a szervezést és hogy lehetőségünk volt a „A drogokról 
másképpen” című előadás megtekintésére. 
Diákjaink és kollégáink véleménye az, hogy olyan, teljesen új, 
lehengerlő megközelítéssel találkozhattunk, amilyennel eddig még nem. 
Az előadó mentalitása, habitusa és előadásmódja, az információk 
újszerűsége és hasznossága nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
tanulóink az elhangzottakat nem csak meghallgatták, hanem meg is 
jegyezték. 
 
Kérjük, a további lehetőségekről is tájékoztassanak bennünket, nagyon 
szívesen részt vennénk ilyen "programokban". :-) 
 
További jó munkát kívánok! 
 
Üdvözlettel: 
Harcsa Edit 
matematika - informatika szaktanár 
 
 
Budapest XVIII. Kerületi 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
 
Kedves Ivett! 

8. osztályaink megtekintették a "Drogokról másképpen" című előadást, amely elnyerte 
tanulóink tetszését, nagyon hasznosnak bizonyult. 
Csatolom az egyik osztályfőnök véleményét, melyet kérem, lehetősége szerint osszon 
meg Marosi úrral is. 
Mégegyszer köszönjük a lehetőséget! 
 
Üdvözlettel: 
Peerné Baksa Gabriella 
intézményvezető-helyettes 
 
 
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 
 
Kedves Ivett! 
 
A Gloriett Sportiskolai Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói és osztályfőnökei 
nevében szeretnék köszönetet mondani a drogprevenciós előadásért. 
A pedagógusok és a gyerekek visszajelzései szerint nagyon hasznos és érthető volt 
minden, amit láttak. 
 
Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy programjukon részt vehettünk. 
 
Üdvözlettel: 
Jánk Zsoltné 
Intézményvezető-helyettes 


