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Gombár bemutató – Árpád Napok

Új emlékmű díszíti az
Óbudai Gimnázium falát
Elkészült az Óbudai Gimnázium
Szentlélek tér felé néző homlokzatára az Óbudai Egyetem megalapítása emlékére tervezett emlékmű,
amelyről a kerületi önkormányzat
döntött tavaly júniusban.
1395. október 6-án adta ki IX. Bonifác pápa Luxemburgi Zsigmond magyar király kérésére az Óbudai Egyetem első alapítólevelét, mely az ország
akkori második egyeteme lett.
A gimnázium falára felkerült alkotás
végleges kialakítását, a címereket és
a feliratokat a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaival történt egyeztetés után Schéffer Anna keramikus
iparművész készítette el. Az emlékmű
egy egyedileg mintázott, domborított
és síkplasztikai eljárással készített, körülbelül 3x5 méter alapterületű, kültéri
homlokzati épületdísz.
Az elkészült kerámia dombormű
méltó emlékművet állít a jövőben a neves intézménynek.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Az Árpád Napok bevezető eseménye minden évben a Gombárbemutató, melyre hónapokon keresztül lázasan készülnek a kezdő
osztályok diákjai és az őket tanító
magyartanárok.
Darabválasztás, majd szövegtanulás,
hangulatos és néha idegtépő próbák,
plakát- és meghívó tervezés, díszlet- és
jelmezkészítés, bejáró- és főpróba, végül pedig a várva várt előadás – ez a az éves
Gombár-folyam. Idén a Simon Péter tanár úr által vezetett tavalyi győztes 8.b osztály
volt a házigazdája a színházi estnek. Elfogadta meghívásunkat és a közönség soraiban foglalt helyet Varga Mihály, Óbuda országgyűlési képviselője és Tamás Ilona,
tankerületi igazgató asszony, akik az eredményhirdetéskor a legjobb női és legjobb
férfi főszereplőt különdíjban is részesítették. Cikkünk a 4-5. oldalon folytatódik

Pécsi gála

Határtalan útinapló

Az idei tanév a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 135. tanéve, illetve a zenetagozat alapításának 60. évfordulója. Az évfordulók
kapcsán az iskola Kodály témahetet
tartott, amely záró eseménye volt
2017. április 7-én a Pécsi gála.
Az Ady Endre Művelődési Központ
színházterme csordulásig megtelt a nézőkkel. Hagyományainkhoz híven ezen
a napon került sor a Pécsi-díjak átadására. A díjakat Kriszticsné Forgács Gabriella a Pécsi Sebestyén Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Horváth Erika
igazgató adta át.
Cikkünk a 13. oldalon folytatódik

A Lázár Ervin Általános Iskola tanulói Erdélyben jártak a Határtalanul! program keretében. Az alábbi
útinapló Varga Zsófia és Csajági
Andrea 7.b osztályos tanulók írása.
Reggel az iskola előtt vett fel minket
a busz, majd órákat utaztunk. Megérkeztünk Erdélybe. Nagyszalontán
először a Csonka-toronyba mentünk,
amit Bocskai építtetett a törökök ellen. A vár különböző emeletein Arany
Jánoshoz kapcsolódó dolgokat tekinthettünk meg. A torony 1899 óta látogatható! Utunk ezután a helyi magyar
árvaházba vezetett. Az ottani gyerekek
nagyon kedvesek, aranyosak voltak.
Cikkünk a 14. oldalon folytatódik
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Kattintson Facebook oldalunkra!

Felvételi

#KezenFogvaBallagunk

Évente közel 70 ezer diák végez
az ország középiskoláiban, ballagásukkal emléket állítanak az ott
eltöltött négy, hat vagy akár nyolc
évüknek. Szeretteik, meghívottaik
általában valamilyen gesztusértékű ajándékkal lepik meg őket a jeles alkalomból.
Van fogalmuk róla, mekkora az értéke ezeknek az ajándékoknak? Hogy
mennyit költünk ezen a napon virágra, képeslapokra vagy éppen plüssállatokra? Mi lenne, ha ezeknek egy részét a ballagók és a családjaik, barátaik
egy fontos célra ajánlanák fel?
A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium 12.A osztályának ballagó tanulói
is csatlakoztak a KézenFogva alapítvány kezdeményezéséhez.

az Aelia Sabina Alapfokú
Művészeti Iskola hangszeres
tanszakaira a 2017/18-as
tanévre

Május 5-én elballagunk, búcsút veszünk a középiskolánktól. Sokan közületek eljönnek majd, mások távolból szorítanak értünk. Talán valami
apró gesztussal, virággal is készültök
a számunkra. Az esemény azonban
nem a kezünkbe kapott csokrok számától lesz emlékezetes. Arra kérünk
mindenkit, hogy a ballagásunkra szánt
ajándék árát vagy annak egy részét inkább jótékony célra ajánljátok fel.
Kérjük,
adományozzátok
a KézenFogva Alapítvány számára.
Támogassatok ezzel fogyatékos embereket! A ballagás az egyik legfontosabb lépés a felnőtté válásunk felé.
Felelős, szolidáris felnőttként szeretnénk élni. Köszönjük, hogy támogattok ebben a célunkban.

Május 8., hétfő
14 órától: zongora, orgona, gitár
Május 9., kedd
14 órától: hegedű, cselló
16 órától: hárfa és ütőhangszerek
17:00-17:45: magánének (betöltött 16.
életév)
Május 10., szerda
14 órától: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona
A felvételihez szükséges jelentkezési
lapot és időpontot április 26-tól (szerdától) az iskola irodájában lehet kérni:
hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között,
pénteken 9-15 óra között.
Főként 6-12 éves fiatalokat várunk!
10 éves kor alatt, a zenei előképző elvégzése vagy annakmegfelelő elméleti
ismeret szükséges!

Tűzoltószertár az Óbudai
Platán Könyvtárban

Második helyezés a fizika OKTV-n
A fizika OKTV döntőjében nagy
sikert ért el Marozsák Tóbiás (11.b),
Gärtner István tanítványa, az Óbudai Árpád Gimnázium tanulója, aki
egy ponttal lemaradva a győztes mögött a 2. helyen végzett.
Tóbiás egyedülálló teljesítménnyel
négy különböző tantárgyi OKTV (a fizika mellett informatika, kémia és matematika) döntőjébe jutott be.
Teljesítményével Tóbiás bekerült a júliusi, Indonéziában megrendezésre kerülő
Nemzetközi Fizika Diákolimpián induló
5 fős magyar csapatba is. Felkészítésében iskolánk korábbi tanára, dr. Vankó
Péter is részt vett.
Szívből gratulálunk!
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Tűzoltó felszerelések, használati tárgyak régen és ma – válogatás Rigó Dávid magángyűjteményéből. Az Óbuda
Napja alkalmából május 5-én nyíló kiállítás május 26-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatartási idejében.
A kiállításon az 1890-es évektől kezdve
napjainkig elsősorban a magyar tűzoltó
testületek, majd később a tűzoltóságok
által használt tárgyak és ruházatok láthatók. Képzeletben több nemzet egyenruháját is magára ölthetik a látogatók,
valamint megcsodálhatják a Magyarországon rendszeresített sisakokat, tiszti és
legénységi bontóbaltákat, mászóöveket,
technikai eszközöket is.
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Óbudais második helyezés a XVII. TDK-n

Az Óbudai Gimnázium tanulójának, Szűcs Tamásnak a sikerével
zárult a XVII. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája.
Ahogy korábbi számunkban beszámoltunk már róla, a XVII. Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei
Konferenciasorozatának elődöntője
Kaposváron, a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban került megrendezésre 2017. február 17-18-án.
Az elődöntőre, az előadás absztraktjával vagy egy kutatási tervvel lehetett
jelentkezni. A válogatókat Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és
a Vajdaságban rendezték. A konferencián saját, kizárólag tudományos
kutatásról szóló munkával lehetett
indulni, témamegkötés nélkül. Az önálló kutatási munkák bemutatását vita
követte. A diákok nyolc szekcióban
mutatták be kutatásaikat: irodalmi,
történelmi, helytörténeti, oktatástörténeti, szociológiai, néprajzi, filmművészeti és pszichológiai témákban.
Az Óbudai Gimnázium 12.F osztályos tanulója, Szűcs Tamás Apáczai
Csere Jánosról tartott előadásával
első helyezést ért el szekciójában
Humán és Társadalomtudományi
tagozaton, ezzel a Kárpát-medencei
döntőbe jutott.
Tamás már egy évvel korábban kezdte kutatását a Történelem Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyre írt pályaműve kapcsán „Apáczai
Csere János peregrinációjának haTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

tása oktatómunkájára, iskolaszervezésére, műveinek elemzése alapján”
címmel. A témát a következő évben
továbbfejlesztette, a XVII. századi
Erdély politikai, társadalmi viszonyait és oktatásügyét elemezve, és ebben
helyezte el Apáczai Csere János reformtörekvéseit és azok hatását.
A Kárpát-medencei döntőt Székesfehérváron rendezték meg 2017.
március 31. és április 1-je között
a Teleki Blanka Gimnáziumban.
Az egyetemi oktatókból álló neves
zsűri nagy megelégedettségére a diákok példaértékű hozzáállásról, nagy
szakmai felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A döntő ünnepélyes
zárása és eredményhirdetése a Városházán történt.
Szűcs Tamás „Oktatásügyi reformtörekvések a XVII. századi Erdélyben
Apáczai Csere János munkássága tükrében” című előadásával második
helyezést ért el történelem és oktatástörténet szekcióban Humán és
Társadalomtudományi tagozaton.
A TUDOK Kárpát-medencei Döntő díjazottjai meghívást kaptak a nyári Káptalanfüredi Diákkonferenciára.
Ezenkívül a díjazottakat különböző
publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak
a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók
számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.
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Gyermekrajzok kiállítása

A harmadik kerületi Aelia Sabina
Művészeti Iskola a zene mellett a képzőművészet világába is beavatja a tehetséges gyerekeket. Több helyszínen,
számos neves művésztanár vezetésével folyik az oktatás. Az idei tanévben
készült alkotásokból láthatunk ízelítőt
ezen a kiállításon.
A megnyitón közreműködnek a művészeti iskola zenész növendékei.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont:
2017. május 15., 15:00
A belépés díjtalan.

Óbudai művésztanárok
kiállítása

Az óbudai rajz- és művésztanárok hagyományosnak mondható májusi tárlata bemutatja az itt élő és tanító rangos képzőművészeket, akik különböző
szintű iskolákban, művészeti szakkörökben oktatnak, oktattak. A kiállítók
sora mindig bővül, a paletta évről évre
színesedik. A kiállítást megnyitja: Garami Gréta művészettörténész.
Közreműködnek: az Aelia Sabina Művészeti Iskola tanárai
A kiállítás május 31-ig, hétköznapokon
9–16 óráig látogatható.
Helyszín:
Óbudai Kulturális Központ
1032 Budapest, San Marco utca 81.
Időpont:
2017. május 19., 18:00
A belépés díjtalan.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gombár bemutató – Árpád Napok

Az Árpád Napok előadásairól
Kőváriné dr. Fülöp Katalin magyartanárnő írását olvashatják.
A zsűri elnöke Balázs Ágnes színművésznő, írónő volt. A magyartanárok mellett a zsűri tagja volt Gyimesi
Róbert igazgató úr, Tamásné Hantos
Gabriella és Koncz Levente igazgatóhelyettesek, Svarczné Micheller Erzsébet rajz-, vizuális kultúra- és médiaismeret szakos tanárnő, Orosz Erzsébet
énektanárnő. A Diáktanácsot Móra
Dominik egykori elnök képviselte, Harangozó Lilla pedig a tavalyi előadássorozat legjobb női főszereplőjeként
segítette a zsűri munkáját.
A bemutatók sorát a 7.c osztály kezdte a Wilhelm Hauf meséjéből készült
A hideg szív című darabjukkal, melynek forgatókönyvét Tasnádi István
írta. A diákok Svábországba, a Fekete-erdőbe vezettek minket, a manók
világába. A darabot Kovácsik Antal
tanár úr gitárjátéka és Farkas Hanna
éneke nyitotta, körülöttük az osztály
tagjaival, akik a varázsládából vették elő a jelmezüket, így alakultak át
manókká, tündérekké, falubeliekké.
Munk Péter – Mravinac Bálint, ki a végül a legjobb férfi főszereplő díját kapta –
vasárnapi gyerekként előbb az Üvegmanó – Paták Balázs – segítségét kéri,
azonban később Hollandiás Miska
– Domonkos Attila – jóvoltából szívet
cserél. Később rádöbben, hogy a személyes boldogság mindennél többet
ér, s kedvesével, Lizával – Reinhardt
Bora, ki pedig a legjobb női főszereplő lett
– boldogan él az erdőben. A szépen
kidolgozott előadásban a zsűri jutalTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

mazta a manók és a tündérek táncát,
kiemelkedő alakításáért az anya – Paul
Zsófia –, a tölgyfa – Arató Balázs – az
egyik manó – Sajerli Balázs – is oklevelet kapott. A darabot Móczárné Köves Eszter tanárnő rendezte, aki elnyerte a legjobb rendezésért járó díjat.
Dr. Széllné Hajdú Indira tanárnő beköszöntő szövegében elmesélte, hogy
mi is történik Dínomdánom országban: Derelye, a főszakács – Marozsák
Hédi, a legjobb női mellékszereplő – családjával a királyi éléskamrát fosztogatja.
Miután fölment a függöny, a nézők egy
pazar királyi lakoma kellős közepén találták magukat. Az udvarhölgyek, kik
közül kiemelkedett Aprólék hercegnő
– Takács Emese –, Lapockáék – Kovács
Róza és Markos Máté –, Fasírt generális – Zauner Kristóf – mind-mind ott
ólálkodnak a jóhiszemű Tóbiás király
– Pintér Boldizsár – mellett. Emellett
persze Derelye lányának – Járai Luca
– a királyasszony gyűrűjére fáj a foga.
A királyfi – Együd Bálint – Ákombákom
– Illés Gergő –, az udvari tudós javasla-
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tára menten el is indult menyasszonyt
keresni. Így találkozott az erdőben Kökényszemű Katicával, kit Németh Anna
alakított. A történet legfőbb intrikusa
Csöröge, az udvari bolond – Lampek
Ármen volt. Katica végül túljárt Derelye eszén, az ő palacsintája bizony nem
ragadt a serpenyőhöz. A 7.a osztály
A palacsintás király című előadásával
elnyerte a fődíjat köszönhetően Lőrincz Andrea tanárnő rendezésének.
A 7.b-sek egy modern Rómeó és Júlia történetet vittek színre Az Y színház esete Rómeóval címmel. A darab
Nagy Boglárka tanárnő első rendezése
volt, kinek dramaturgiai munkáját is
oklevéllel jutalmazta a szakmai zsűri. A fergeteges technikai felvezető és
a konferanszié – Fazekas Tamás – beköszöntője után az osztály légző gyakorlatot végez a tanárnő – Balasi Borbála – vezénylete alatt. De szerencsére
telefonhoz hívják…s a gyerekek gyorsan át is alakulnak színházi emberekké.
„Elnyerheti-e egy olasz szalámi gyáros fia egy
vegetáriánus lány kezét?” – teszi fel a kérdést a rendező – Wiegandt Márk – as�szisztensének – Zentai Enikőnek. Hogy
a szerelmesek egymásra találjanak,
segítségükre van Puck – Rákosi Levente, a legjobb férfi mellékszereplő – és a tücsökkórus játéka sem marad el. A báli
táncjelenetet Benda Orsolya és János
Zsuzsa 11.b-s diáklányok tanították
be az osztálynak. A rendkívül ötletes,
iskolához kötődő (kapcsolt gerébtokos ablak), humoros történet méltán lett közönségdíjas.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Gombár bemutató – Árpád Napok

Cikkünk a következő oldalon folytatódik
„Van-e hétköznapibb jelenség az IDŐnél?” A 9.d osztály ezzel a mondattal
indult útnak a csillagokig és tovább:
„Fel, nemes társaim!” A science-fiction
nagy rajongója, Simon Péter tanár
úr ismét az osztályra írta darabját
Asztromédia címmel. Később ezért
a történetért kollégánk a legeredetibb
szövegkönyvért járó oklevelet vehette
át. A Tolkien és Douglas Adams betétekkel teli, a Star Trek-et is megidéző
történetben olyan kulcsszavak hangzanak el, mint injuktált plazmaverbitázs,
karbiométer, fluxuskondenzátor. Aztán a TKF – teleportációs fülke – segítségével néhányan kiszakadnak az
időből. Ebben a harmadik típusú találkozásban a zsűri kiemelte a speciális effekteket, a szerelmesek – Telek
Dorottya, Fritz Dávid –, a szociopata

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Hungarikum témanap

– Bednarik Gergő –, a robot – Mohai
Flóra –, a félénk teleportáló – Merth
Borbála –, az idegenekkel cimboráló – Vizér Mátyás –, a kétes erkölcsű
mérnök – Bányász Márton – és alvilági
vásárló – Nagy Bálint – játékát.
Míg a zsűri meghozta döntését, addig a Gáspár András színművész által vezetett ÁSZ színjátszó csoport
Janikovszky Éva Ne cirkuszolj! című
adaptációjával szórakoztatta a nagyérdeműt.
Az est végén Balázs Ágnes színművésznő, írónő, a zsűri elnöke foglalta
össze a látottakat. Kiemelte a diákok
magas szintű szövegtudását, rendezett
játékukat, a humort és a látványt. Szeretettel gratulált a rendezőtanároknak
és osztályfőnököknek, akik igazi csapattá formálták az osztályokat a próbafolyamat során.
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Az elmúlt hetekben a Dr. Béres
József Általános Iskola tanulói
a Hungarikum pályázaton nyert támogatás segítségével számos programon vettek részt. Többek között
tanulmányi kirándulások, múzeum
és színházlátogatások is szerepeltek a programok sorában.
Az eseményeket témanap zárta,
ahol alsós tanulóink a tornateremben
történelmi, vívó bemutatót láthattak
külsős előadók segítségével. Felső tagozatosaink ppt-s beszámolót készítettek azokról a Hungarikumokról,
amit osztályprogram keretében láthattak (Budai Várnegyed, Puskás Ferenc
életútja, Béres Csepp, Magyar Operett).
A tornatermi előadás után 18 vegyes
évfolyamú csapat mérte össze tudását és ügyességét a 9 állomáson, ahol
változatos feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek: Hollókőről
szövegértés, Operett plakát készítése, Internetes keresés Béres József
életéről, vaktérkép, tánctanulás, labdás ügyességi feladatok, hungarikum
szendvicskészítés és számos rejtvény
nehezítette a feladatokat. A verseny
végén a tornateremben solymász
előadásra és bemutatóra került sor.
Nagy élmény volt a sólyom reptetése a tornateremben, kisebb riadalmat
keltve tanulóink körében.
Végül a tornatermi közös táncot
az eredményhirdetés zárta, ahol
a három legügyesebb csapat dobostortát kapott, de mindenki megérdemli a dicséretet, mert nagyon fegyelmezetten és aktívan vettek részt
a programokon. Reméljük, hogy
a Hungarikumokkal kapcsolatos ismereteik ismét bővültek, és élményekben gazdagodva kezdhetik tanulóink a tavaszi szünetet.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Fodros Öko-hét

A Fodros Általános Iskolában már
hagyomány, hogy a Föld napja alkalmából Öko-hetet rendeznek különféle érdekes programokkal.
Az idei események közül nagy érdeklődés kísérte a rendőrség bemutatóját.
A BRFK munkatársai igen változatos
programokkal szórakoztatták a gyerekeket. Több izgalmas dolgot kipróbálhattak
a kíváncsi diákok: átélhették, milyen érzés a rohamrendőröknek magukon tudni a védőfelszereléseket, hogyan rögzítik

az ujjlenyomatokat, sőt az igen népszerű
„drog illetve részeg” szemüvegeket is felpróbálhatták. Nagyon türelmes, segítőkész
rendőrök segítették a gyerekeinket, Amit
ezúton köszönünk Nekik! Az 1.a-sok
kipróbálták az ujjlenyomat vételt, felvehették a bukósisakot, golyóálló mellényt,
pajzsot, torzító szemüveggel kerülgették
bójákat. Az egész iskola nagytakarításba
kezdett. Minden osztály a saját tantermét varázsolta tisztává, széppé: lemostuk
a padokat, székeket, szekrényeket, új faliújságot alkottunk. Madárbemutatón is
részt vehettünk, ahol sokféle madarat láthattunk, közben előadást hallgathattunk.
Sajnos az időjárás közbeszólt: a két legkedvencebb programunkat, az állatkerti
látogatást és az udvari kisállat-bemutatót
el kellett halasztani, amit egy szép májusi
napon bepótolunk!

Témahetek az Első Óbudaiban
A 2016/2017-es tanévre az EMMI
három témahetet hirdetett meg, melyek mindegyike nagy érdeklődésre
talált az Első Óbudai Általános Iskola diákjainak és tanárainak körében.
Március elején a „Pénz7 – A pénzügyi
tudatosság és gazdálkodás hete” keretében,
a pénzügyi témakörben, „Bankoljunk
okosan! – korszerű pénzkezelés” című témában, Sütő Ágnes a Magyar Bankszövetség Kommunikáció és elektronikus
csatornák üzletágának területi vezetője,
a Pénz7 egyik ötletgazdája tartott interaktív foglalkozást nyolcadikosainknak.
A Digitális Témahéten nem csak a tanórák színesedtek a szokásosnál is több
IKT módszerrel, de nagyon sok olyan
programon is részt vettünk, melyeket
a témahéthez kapcsolódott partnercégek valósítottak meg. Negyedikeseink
kipróbálhatták a robotprogramozást,
az ötödikesek a 3D animációval ismerkedtek. A hatodikosok az egészséges
életmódhoz kapcsolódó applikációkról kaptak hasznos információkat Béres Alexandrától, a hetedikesek pedig
az informatikus munkáját bemutató
pályaorientációs előadást hallgathattak meg. Az érdeklődő nyolcadikosok
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

a Mechatronikai Szakközépiskola diákjainak vezetésével humanoid robotok
irányításával foglalkoztak.
A jelenleg zajló Fenntarthatósági Témahéthez a tematikus tanórákon kívül
pályázatok és versenyek is kapcsolódnak, alsó tagozaton „Cseppben a tenger”, felsőben a „Táplálkozz tudatosan!”
témákban. A versenyek közül nyolcadikos csapatuk benevezett a Fenntarthatósági Kupa online versenyére,
melyre április 26-án került sor, nagy
izgalommal várjuk az eredményt!
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Mit fantasie bis zum
Finale

A Sprach Camp Austria Egyesület
Országos Német nyelvi versenyt hirdetett idén januárban. Több, mint
száz versenyző jelentkezett, akik közül Bézi Fruzsina, a Halassy Olivér
Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola 7.b osztályos
tanulója bejutott az első tíz helyezett
közé. A versenyről Sarkadi Kitti 7.b
osztályos tanuló írt beszámolót.
Az első fordulóban – rövid intervallumon
belül – egy írásbeli tesztfeladatsort kellett
kitölteniük a jelentkezőknek, majd a második fordulóban fotómontázs készítése
volt a feladat egy szabadon választott
német nyelvterületről. Fruzsina Svájcot
választotta, mely elnyerte az internetes
szavazók és az SCA szervezőinek a tetszését is, így bejutott a német nyelvi verseny 3. döntő fordulójába.
A döntő forduló, április 8-án került
megrendezésre a Magyarországi Németek Házában. Fruzsina az utolsó fordulóra egy érdekfeszítő előadással készült,
melynek témája a „Walpurgisnacht” azaz
„Boszorkányszombat” volt, természetesen,
mindez német nyelven.
A hosszú versenysorozat végén Fruzsina a harmadik helyen végzett.
Gratulálunk a szép eredményhez és
köszönjük mindenkinek, aki internetes szavazással is támogatta Fruzsina
munkáját!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Iskolaszépítés a Lázár Ervin Általános Iskolában

Április 8-án még a nap is kisütött
annak az ötletnek a megvalósításához, mely a Lázár Ervin Általános
Iskola udvarának és termeinek szépítését tűzte ki célul.
Az intézmény igazgatójának kezdeményezésére, a szülők egyhangú támogatásával és szervezésével, a pedagógusok
aktív hozzáállásával kezdtünk hozzá
a tervezéshez, majd a megvalósításhoz.
A célunk az volt, hogy szerethetővé varázsoljuk elsősorban az iskola udvarát,
ahol nagyon sok kisdiák tölti a szabadidejét. Ötletek után kutattunk a szülőkkel
együtt, hogy ezt kevés pénzből, de sok
lelkesedésből, hogyan lehet megvalósítani. Virágokat, cserjéket, facsemetéket
hoztak a szülők, vettünk virágföldet,

faanyagot, színes festékeket, gumiabroncsok újrahasznosításával virágágyásokat, játékokat készítettünk. Így lett
ugróiskola, twister az aszfaltra festve,
kedves, színes mászókák, „hajó” az udvaron. Megújultak a padok, a csúszdás vár
és a homokozók is. A munkálatokhoz
nemcsak a szülők hoztak eszközöket,
szerszámokat, hanem egy anyuka révén
az Újpesti Városgazdálkodástól is érkezett segítség. A tantestület nemcsak a fizikai munkából vette ki a részét, az erőt
adó zsíros kenyérrel, almával, hagymával
támogatta a folyamatos munkamenetet.
A jó hangulatú nap során, igazán érezhettük azt az egységet, amit a gyerekekért, nekünk felnőtteknek meg kell tennünk, ha lehetőségünk van rá.

Rendhagyó néptáncóra a Pécsiben

A Kodály témahét 4. napján
a Bem néptáncegyüttes táncosai
látogattak el a Pécsi Sebestyén
Ének-Zenei Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolába.
Nagy szeretettel fogadtuk a vendégeinket. Különösen örültünk annak,
hogy az együttes három táncosa egykori Pécsis diák. Csodaszép táncokat
mutattak be nekünk. A táncosok maTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gukkal hozták az együttes citerazenekarát, és az asszonykórust is, akik Kodály dél-alföldi gyűjtéséből adtak elő
egy népdalcsokrot.
Az ének-, és zeneszámok között elhangzó prózai szövegek Kodály Zoltán
életútjának fontosabb állomásait idézték
fel. A foglalkozás végére igazi táncház
alakult ki a tornateremben. Sokat tanultunk, és nagyon jól éreztük magunkat.
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Digitális Témahét
„Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szól!” A Homoktövis Általános
Iskola is részt vett a digitális témahét projekt megvalósításában.
Szeretnénk betekintést nyújtani
az eddigi tevékenységeinkbe.
Az elmúlt napokban a 6. évfolyamosok egy Gárdonyi Géza weboldal létrehozásánál munkálkodnak,
LearningApps, Prezi és Sway használatával. Remek játékokat és sok érdekességet fedezhetünk majd fel az
oldalon. Az első évfolyamban Legyen
Ön is milliomos játékkal és YouTube videó megtekintésével tanulták meg,
mi történik, mikor ellenségünkké
válik a tűz? Az Okos Doboz weboldalon ötös lottóval, a LearningAppsben pedig puzzle összerakásával gyakorolták a gyerekek az összeadást,
kivonást. A Róka és a Holló mesét
illetve Kányádi Sándor Kelj föl, nap
című versét Smart tábla segítségével dolgozták fel, a hangos olvasást
a LearningApps játékos feladatival
gyakorolták az 1. osztályos gyerekek.
A 3.a osztályban környezet órán
a MozaWeb 3D-s modelljeivel vizsgálták meg a virágok felépítését és
a rovarok egyedfejlődési formáit. Mátyás király életét a Digitális Témahét
Projektcsomag segítségével kezdték
el feldolgozni a gyerekek. A diákok
kipróbálhatták a Scratch programozási felületet, ahol különleges mozgó
jeleneteket hoztak létre. A 4.a osztály célja a héten a Dunántúli-középhegység elfoglalása és kirándulási
terv készítése. Ehhez kapcsolódóan
a Tagxedo weboldalon szófelhőt készítettek, a magyar órákon a Kahoot
nevű alkalmazás előnyeit használták
ki. Az adott területről ismertetőket
hoztak létre a Sway alkalmazásban.
A tudásmegosztás pedagógusaink
számára a Microsoft Classroom és
a OneNote jegyzetfüzet segítségével
történik. A héten kitűzött célunk az
volt, hogy a gyerekek élvezettel dolgozzanak és fejlődjenek a digitális
technikát felhasználva.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Költészet napja a Pais Dezső Általános Iskolában

A magyar költészet iskolai ünnepnapjának közös tervezgetése
ihletett hangulatban zajlott a Pais
Dezső Általános Iskolában. Kollégák néhányan, egy március végi
péntek délelőtti lyukasórában osztották meg egymással saját korábbi
élményeiket, s végül összekacsintottak: miért ne lehetne hasonló
élményekkel gazdagítani az iskola
életét idén is?
Így történt, hogy végül három esemény jutott be ötleteink selejtezőjén
a döntőbe: az egész iskolát mozgósító
flashmob, a kortársvers-kirakós tabló
illetve faliújság-készítés egy vers elrejtett részleteiből, valamint a verskuckó,
azaz a versmondásra illetve hallgatásra
kijelölt hely, amelyet az ide kihelyezett
versládika tett még jelentősebbé.
A dekoráció már az eseményt megelőző pénteken feltűnt az épületben, és
kedd reggelre már az iskola főfolyosóját
is legnevesebb íróink lajstroma díszítette
– hirdetve a remek programot. Nemcsak
dekoráció, de hangosítás is várta az osztályokat az aulában, ahová az alsósok és
a felsősök is mindjárt becsöngetés után
gyülekezni kezdtek a közös versmondásra. Különösen az alsó tagozatosok
érkeztek felkészülten, akik már kívülről
fújták mondókájukat, Varró Dani Maszat-dalának buzdító részletét:
Ha pocsolyát látok az utcakövén,
Ó, belelépek vígan, de bele én…
de a nagyobbak között is voltak húzóerők, akik kieresztett hanggal válaszoltak a kicsikénél kicsit kamaszosabb
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

hangvételű Maszat-hegyi naptár éppen
ideillő, márciusi bölcsességeivel:
Az ember most egyre badarabb,
csipognak vígan a madarak,
pittyeg a mobil, hogy föltöltsék,
verseket írnak a költőcskék.
Nyilaznak vaksi kis ámorok,
a kisfiúk lelke háborog,
jön a sok anyuka, noszogat:
hord szépen széjjel a koszokat.
Nem ért váratlanul bennünket, hogy
a legnagyobb sikert mégiscsak a verskuckó aratta, ahol egy ismerős vers
elszavalásával cukorkát lehetett venni – a nap folyamán akár többször is.
A nagy érdeklődésnek, no meg a „valódi” versrepertoár fogytán kapóra
jövő locsolóversikéknek köszönhetően jó pár zacskó cukorka talált gazdára.
A versláda szintén nem maradt üresen, s bár az önálló alkotásra kevesen
szánták el magukat, értek bennünket
meglepetések: még kész – igaz, már régebben íródott – de gondosan őrzött versesköteteket is hoztak a gyerekek.
A költészet napi eseményeknek a közösségteremtő ereje, és a játékos memória-gyakorlatok mellett áldásos hozadéka
volt, hogy több kisgyereket ismerhettünk meg egy addig kevésbé megmutatott oldaláról, bátorítást adhattunk nekik,
és aki a verskuckóba jött, valahányszor
„szereplésre” szánta el magát, minden
alkalommal élvezhette az akkor és ott
csakis rá irányuló, megkülönböztetett
figyelmet. Megható volt a tapasztalat,
hogy a felsősök közül is milyen sokan
részt vettek a versmondásban.
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Költészet napja a Kerékben
Manapság már nem annyira divatos verseket olvasni, sokkal menőbb
zenét hallgatni. A Kerék Általános
Iskola és Gimnázium költészet napi
műsora minden bizonnyal sikeresen
cáfolta meg ezt!
Ezzel a megemlékezéssel szeretnénk
bebizonyítani nektek, hogy kár lenne
száműzni mindennapjaitokból íróinkat, költőinket, hiszen olyan érzésekről,
gondolatokról vallanak, amelyek örökérvényűek, soha nem veszítenek aktualitásukból. Sőt! Lehet, hogy kedvenc
együtteseitek, énekeseitek is hasonló
témákról énekelnek – kezdték a műsor
felvezetőjében. Idén a több, mint 20
ünnepi műsorszámunkkal egy jelentős
magyar géniusz, Arany János előtt tisztelegtünk, aki 150 éve, 1877-ben hunyt
el. A következőkben két diákunk műsorban elhangzott versét olvashatják:
Csízi Dávid verse (elvesztett barátokról)
Hajnali Vers
Elvesznek a világban,
Jelentéktelenek lesznek,
Néha kibékülnek,
Néha összevesznek.
Táncolnak a határon,
Ha vihar van, elbújnak.
Mély levegőt vesznek,
Majd szürke füstöt fújnak.
Nevetnek egymáson,
Vagy néha csendben sírnak,
Egymásnak hajnalig
Mosolyogva írnak.
A szavaik megmaradnak,
Emlékekké lesznek,
Néha kibékülnek,
néha összevesznek…
Szabady Shira verse
Bogár - morál
Fárad a Bűnbogár lelkiismerete
Szép lassan időtlen hallgatássá válhat.
Minden egy korcs szentjánosbogár hibája,
Mert hagyta, hogy fényét elszívja a bánat.
Így a feledés sötét szoknyája alá
Ásta meg sírját az ájtatos bocsánat.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Költészet napja a Fodrosban

Április 11-én, kedden délelőtt
reggel kellemes meglepetés fogadta a Fodros Általános Iskolába érkezőket: a lépcsőfordulók, folyosók falára utcatáblákat
helyeztek ki „ismeretlen kezek”
egy-egy híres költő nevével.
Alatta pedig egy-egy gyönyörű
vers volt látható.
A szünetekben a gyerekek és a tanárok is egyaránt örömmel olvasgatták,
jegyzetelték ezeket a rejtőzködő remekműveket.
Hagyományainkhoz híven közös kis
ünnepség keretében is megemlékez-

Aelia Sabina AMI
a VII. Banda Ede
Csellófesztiválon

tünk József Attila születésnapjáról is.
Idén különleges volt a költészet napja azért is, mivel a verseket nemcsak
elszavalták, hanem el is énekelték
a gyerekek. Viki néni és tanítványai
gitárkísérettel tették igazán hangulatossá az összejövetelt.
Többek között József Attila: Kertész
leszek című verse került előadásra,
majd eléneklésre, azután hallhattuk
József Attila: Rejtelmek című gyönyörű versét, végül Radnóti Miklós:
Bájoló című költeményét zenésítették
meg a résztvevő diákok.
Így telt a Fodrosban a Költészet Napja.

Zenés tízórai a Művészetek Palotájában
Szokatlan élményben volt részük április 6-án a Pais Dezső
Általános Iskola 2. osztályos tanulóinak.
Fölvettük az önkormányzattól kapott megkülönböztető mellényt, és
útnak indultunk, különbusz helyett
HÉV-vel és villamossal utaztunk.
Az utasoktól sok dicséretet kaptunk, mert udvariasak és csendesek
voltunk.
A MÜPÁ-ban érdekes program
várt bennünket. Világkörüli utazásra vitt minket Gerzson János,
Kárász Eszter és Fehér Károly.
Ausztrália, India, Amerika, Afrika
varázslatos világát mutatták meg
nekünk az Ethnosound tagjai.
Ismeretlen hangszereken zenéltek, amiket még soha nem láttunk:
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Quijade (szamárállkapocs), cayon,
nyelves dob, ukulele (gitár), óceándob, djemke (dob), kalinba és még
lehetne sorolni a sok titokzatos
hangszert. A tenyerünkkel is zenéltünk – 3 szólamban. Megtanultunk
egy kedves szuahéli dalt is. A vidám
hangulatú foglalkozás után még egy
meglepetés várt bennünket.
Bejártuk ezt a szép épületet. Bemehettünk a Bartók Béla Hangversenyterembe. Ott éppen egy esti
előadásra készültek. Ámulva néztük a hatalmas orgonasípokat. Van,
amelyik 12 méteres, de van 1 cmes is. Ebben a gyönyörű teremben
1700 ember hallgathat zenét. Vezetőnk, Pintér Dóra meghívott minket, hogy máskor is látogassunk el
a MÜPÁ-ba.
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Az idén áprilisban hetedik alkalommal rendezték meg Budapesten a Banda Ede Csellófesztivált és
Versenyt, amelyen az Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is részt vettek.
A verseny 2008 májusában vette fel
Banda Ede Kossuth díjas gordonkaművész nevét.
A belvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában április 6-án megrendezett fesztiválon a fővárosi zeneiskolák több
száz tanulója vett részt, közülük több
tanuló különböző kamara együttesekben is bemutatkozott.
Külön érdeme a társas muzsikálás
lehetőségének bemutatása, az együttmuzsikálás öröme. A választott művek repertoárja minden zenetörténeti korszak széles választékát felölelte
a régi zenétől a legmodernebb kompozíciókig.
Ez a verseny nemcsak egy megmérettetés, hanem sokkal inkább olyan
hagyományt teremtő szakmai találkozó, ahová minden zeneiskolából érdemes elmenni, mert minden résztvevő
és felkészítő tanár elismerést kaphat.
Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti
Iskola tanárai és növendékei az idén is
nagyon szépen szerepeltek:
• Haraszti Erika – felkészítő
tanári díj
• Mészáros Pálma – korrepetitori különdíj
• Kromesch Gabriella Gréta –
arany díj és a zsűri különdíja
• Hritani Ája – arany díj és
a zsűri különdíja
• Hritani Ája, Baráth Petra,
Balog Borbála trió – arany
minősítés
• Soóki-Tóth Janka – bronz
minősítés
A díjazottak május 7-én 11 órai
kezdettel az MTA Zenetudományi
Intézet Bartók termében tartanak
Gálahangversenyt.
Gratulálunk a résztvevőknek és
a díjazottaknak!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Színes-kotta Nap a Csalogányban

Fővárosi szinten meghirdetett
szakmódszertani
rendezvényt
tartott 2017. április 10-én a Csalogány Intézmény: Zenei nevelés
a gyógypedagógián címmel.
A rendezvény megnyitóján az iskola igazgatóasszonya Dr. Kántor
Gézáné igazgatóasszony köszöntötte a megjelenteket, és nyitotta meg
kedves szavakkal a délutánt. A meghívott vendégek között a különböző intézmények gyógypedagógusai,
tanárai, óvópedagógusai voltak,
akik megismerkedhettek a Kodálymódszerrel, annak adaptálásával az
értelmi sérült gyerekeknél, valamint
megismerkedhettek egy érdekes
módszerrel: a Speciális Színeskotta-módszerrel, aminek a segítségével az értelmileg sérült emberek
számára is megnyílhat a zene csodálatos világa, a sérült emberek is
megtaníthatók kottát olvasni, hangszeren játszani és együtt muzsikálni. A program előadója a Csalogány
Intézmény énektanára, zenepedagógusa Fabényi Réka Mária volt.
Az elméleti előadást színesítette,
hogy Fabényi Réka vezényletével az
iskola kórusa, a Csalogány Kórus
és a gyerekeket kísérő Tanári Zenekar (Huber Henriett, Tárnoki Beatrix, Markó Dorottya és Király Eszter),
gyönyörű tavaszi dalcsokrot adott
elő, magyar, és eredeti kínai és japán nyelven Népek tavasza címmel.
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

Húsvéti vigasságok
a Pécsiben

Ezt követően Bartók Béla: Cantata
Profana versrészlete szólalt meg az
iskola egyik tanulójának előadásában, majd egy zenei feldolgozással:
Szarvasűzés című művel zárták műsorukat.
A zenei élmény után, az elméleti
előadás részeként a Kodály-módszer kérdésének tárgyalása következett, ami most igen aktuális, hiszen
2016-ban az UNESCO a Világörökséggé nyilvánította a magyar
Kodály-módszert. Az elméleti előadás után, az Erdős Gáborné vezette „Zene Mindenkié” Egyesület,
Parafónia Zenekarának a koncertje
következett, Fabényi Réka vezetésével. A 13 tagú, szintén értelmi
sérültekből álló Parafónia Zenekar
műsorán klasszikus zene csendült
fel, amit a speciális színeskotta
módszerrel tanultak meg a zenekar tagjai. Műsorukon a zenetörténelem legnagyobbjainak speciális átiratai szólaltak meg: Bach,
Boccherini, Haydn, Csajkovszkij,
Greeg valamint régi magyar táncok a XVIII. és a XVI. századból.
A rendezvény kiváló szervezése
Pászthy István kollégának volt köszönhető.
A jól sikerült nap után bízunk abban, hogy a kollégák tovább viszik
és hasznosítani tudják majd a hallottakat munkájukban.
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Elérkezett a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Mindenki
türelmetlenül várta már. Ennek
legfőbb oka, hogy ezen a napon
a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei
Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola hagyományai szerint sok
iskolai rendezvény tartanak.
Már az első órában gyerekzsivajtól
volt hangos az iskolaudvar, mert az
alsós gyerekek tojáskereső játékot
játszottak. Aki talált elrejtett papír
tojást, csoki tojást kapott érte cserébe. A második órában még javában
keresték a 3-4. osztályosok a tojásokat, amikor a díszteremben, és az iskola épületében az első osztályosok
Pécsissé avatása zajlott. A gyerekek
játékos feladatokat oldottak meg,
amiben az 5. osztályosok voltak a segítségükre, majd kakaó-partyn vettek
részt, és ajándékba megkapták az iskola jelvényét.

A harmadik órában felhangzott a lányok éneke, akik télűző, tavaszköszöntő Kiszebáb égetést tartottak az
iskola udvarán. Mindeközben a szünetekben az osztályok tanulói húsvéti
vásárt tartottak az iskola folyosóján.
Finom sütemények, papírdíszek, karkötők várták az érdeklődő vásárlókat.
Volt nálunk ezen a napon móka,
kacagás, mindenki nagyon jól érezte
magát.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Csodafától
a Varázshegyen át az
ECDL bizonyítványig

Károlyisok az ország könyvtárában

Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium Könyvmoly szakkörének érdeklődő tagjai
különleges foglalkozáson vettek
részt 2017. április 20-án az Országos Széchényi Könyvtárban.
Dacoltunk a bolondos, nagyon hideg
és esős áprilisi időjárással, kitartóan
baktattunk fel a Budai Várba. Jólesett
a könyvtár melege és a barátságos fogadtatás. A tárlatvezető múzeumpedagógus röviden megismertetett minket
az OSZK történetével, bár ebből már
sokat tudtunk, mivel a molyos szakkörön már beszéltünk erről.
Ezt követően elindultunk az ismeretlen mélységbe, a föld alá, ami valójában
a könyvtár 2. szintje volt. Itt találhatóak a restaurátorok műhelyei és számos
raktári részleg. Látogatásunk során
bepillantást nyerhettünk abba, hogy
hogyan keltik életre a sérült, koszos,
papírhiányos, szinte használhatatlan ál-

Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lapotú könyveket a könyvrestaurátorok.
Először tájékoztató posztereken végignéztük a restaurálás folyamatának
lépéseit és eszközeit. Ezután magunk
is restaurátor-tanoncokká válhattunk,
papírt fehérítettünk vízben (ez a papírmosás), préselhettünk százéves présgépen, vághattunk az ember nagyságú
lemezollóval, papírpépből papírt merítettünk. A nap folyamán többször is
kézbe vehettünk több száz éves könyveket, állapotukból megpróbáltuk kikövetkeztetni korukat.
Ezen a napon még egy szakma fortélyait leshettük el. Belekóstoltunk
a könyvkötés mesterségébe. Csodaszép füzeteket fűztünk, varrtunk, ragasztottunk, kötöttünk, majd magunkkal vihettük az elkészült alkotásokat.
Kíváncsian várjuk a következő izgalmas könyvmolyos programot akár
itt az OSZK-ban, akár egy másik
könyvtárban.
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A Kerék Általános Iskola és Gimnázium egyik profilja az informatika,
amely megjelenik már az alsó tagozaton is. Az informatika foglalkozásokon célunk az alapkészségek és
a kreativitás fejlesztése játékos keretek között. Ezért választjuk a Csodafa, a Varázshegy és Gyöngyforrás oktató programokat (Pedellus Kiadó).
Melyek magas színvonalú tartalmi és
formai kivitelezése biztosítja célunk elérését. További kedvencek a Lapoda
meseszerkesztő és a LogoMotion animációs programok. Az utóbbi program
felhasználásával készült animációval már
több kerületi versenyen is dobogós helyett értünk el. Természetesen a felső
tagozatosoknak és a gimnazistáknak
is vannak informatika foglalkozásaik.
A felsősök legkedvesebb alkalmazásai:
a Pivot programok és a Képregénygyár
online alkalmazás. Gimiseink nemcsak
érettségi vizsgára, hanem ECDL vizsgára is készülhetnek az office alkalmazások megismerése mellett tanóráikon.

Művészeti sikerek
a Benében
Az Ady Endre Művelődési Ház által szervezett „Vers mindenkinek”
képzőművészeti versenyen a 2. osztályosok között az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2.b osztályos
tanulói, Kovács-Babuczky Zsófia II.,
Rozmann Kevin III., Solcz Emma IV.
helyezést ért el.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság
által szervezett vers- és novellaíró
pályázaton Mózes Júlia 8.a osztályos
tanuló I. helyezést, Zrínyi Botond 3.a
osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Az Ady Endre Művelődési Ház által
szervezett „Vers mindenkinek” képzőművészeti versenyen a 3. osztályosok között Sánta Regina 3.a osztályos
tanuló I., Tóthi Márton és Királyházi
Márton 3.a osztályos tanulók II. helyezést értek el.
Gratulálunk a szép eredményekhez!

Kattintson Facebook oldalunkra!

A Víz Világnapja

Miért pörög a Kerék?

A Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, mert
tudjuk, hogy általuk őrizhetjük meg
arculatunkat, ezek az események segítik az iskolai közösségek kialakulását, az iskolához fűződő kapcsolatok
megerősödését. A sportnapról a szervezők, Kondorné Kovács Irén és Tóth
Ágnes beszámolóját olvashatják.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy rendezvényeink közül a legmozgalmasabb
a 24 órás Sport- és Egészségnapra keresztelt megmozdulás, ami átfog minden
tagozatot, megmozgat minden évfolyamot, így közel 850 tanulót. Ez a nap
leginkább egy szimfonikus zenekar ös�szehangolt munkájához hasonlítható,
ahol mindenki tudja a maga dolgát, és
a karmesternek vagy a karmestereknek
mindössze annyi dolga van, hogy a kellő pillanatban megadja a hangot, újabb
szólamot indítson el, figyeljen a harmonikus „összjátékra”.
Az idei sportnapot április 12-én rendeztük meg, a tanulók reggel nyolctól
késő estig válogathattak a színesebbnél
színesebb programok közül, amiket 15
helyszínen, forgószínpadszerűen helyeztünk el. Az első négy órában az osztályok közösen vettek részt a feladatokban, együtt változtatták a helyüket, majd
az ötödik órától fakultatív sporteseményekbe kapcsolódhattak.
Az alsó tagozatos diákjaink számára volt
játékos reggeli gimnasztika, sor- és váltóverseny, hét helyszínen akadályverseny,
valamint kvízjáték. A három tagozat
közül a legkisebbek ezen a napon igazi mesehőssé válhattak, akik akadályok
leküzdése által nyerhették el, ha nem is
a fele királyságot, de az osztálygyőzelTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

met. Útravalónak tarisznyát akasztottunk a nyakukba, amibe vándorlásuk
során a jutalmul kapott hamuba sült
pogácsát, babszemet, cukrot és egyéb
pontot érő kincset gyűjthettek. Az egyre nagyobb furfangot és ügyességet jelentő akadályok leküzdése után megpihenhettek egy kicsit, hogy aztán új erőre
kapva küzdjenek a végső győzelemért.
A felső tagozatos és gimnazista tanulóink délelőtt játékos feladatokat kaptak,
melyeket részben az iskola épületén belül, részben pedig az iskola környékén
teljesíthettek osztályfőnökük vezetésével. A játék mellett a kultúrának is teret
adtunk. Utolsó órában költészet napi
megemlékezést tartottunk, ahol tanáraink, diákjaink egyaránt szerepeltek.
A délelőttöt a hagyományos Stadionfutás zárta, ami nemcsak a váltófutásban részt vevő csapattagoknak élmény,
hanem a hatalmas szurkolótábornak is,
akik egy emberként bíztatják saját osztályuk futóit. Az idén tanári futócsapat
is színesítette a váltófutást; mondanom
sem kell, hogy minden lépésüket nagy
ováció fogadta. Lelkes kollégák évről
évre barátságos kosárlabda- és labdarúgó mérkőzéseket játszanak gimnazista
diákjainkkal. Idén sikerült röplabdacsapatot is kiállítani a diákok ellen.
A tanár-diák mérkőzések után a diákok
vették birtokukba a tornatermet, előzetes nevezés alapján három sportágban
mérhették össze erejüket a csapatok.
Késő estig folytak a kosár, a röpi és a foci
meccsek. A meccsek alatti jó hangulatról
két hatalmas hangszóróból szóló zene
gondoskodott. Április 12-én a tornaterem minden szegletében a mozgásé volt
a főszerep, pörögtek a labdák, pörögtek
a gyerekek, pörgött az egész KERÉK.
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A Fővárosi Csatornázási Művek
Zrt. a március 22-i Víz Világnapja
alkalmából nyílt napokat szervezett a diákoknak. Ökoiskolaként
és a nemrég elnyert Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címének
büszke tulajdonosaként az Újpesti
Bene Ferenc Általános Iskolában
izgalommal készültek erre a tereplátogatással egybekötött környezetismereti bemutató órára.
Intézményünk minden tanulója csoportokra osztva vett részt a programon.
Előzetes felkészülésként átismételtük,
mi mindent tudunk a vízről. Beszélgettünk a környezetvédelem fontosságáról,
ezen belül vizeink tisztaságának megóvásáról, hogy milyen teendőink és lehetőségeink vannak ezzel kapcsolatban.
Megérkezésünkkor kedvesen fogadtak
bennünket, s a látogatói szabályok ismertetése után csoportonként két foglalkozáson vettünk részt.

Az egyik helyszínen a víztisztítás lépéseit modellezték egy játékos vizes kísérlet
segítségével, a másikon pedig megtekinthettük magát a folyamatot a valóságban.
Végigvezettek minket a tisztító medencék között, ahol megismerhettük a mechanikai és biológiai tisztítás lépéseit.
Sétánk végén megcsodálhattuk a végeredményt, a szép, tiszta vizet, amely
visszakerül eredeti helyére, a Dunába.
A program befejezéseként ajándékokat
kaptunk, és mindenki elégedetten, új
ismeretekkel gazdagodva tért vissza az
élménydús és érdekes látogatásról.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Krókusz Projekt az Első Óbudaiban

Az Első Óbudai Általános Iskola nyolcadikosai még 2016 őszén
csatlakoztak az októberben indult
Krókusz Projekthez, melyen ebben a tanévben először, 12–24 éves
magyar diákok is részt vehettek.
A Projektről Karsay-Bagota Orsolya
írását olvashatják
A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok
virágültetéssel emlékezzenek a holokauszt idején elpusztított másfél millió
társukra, és a kirekesztést szimbolizáló
sárga csillagot idéző krókuszok fejlődése, növekedése közben tanuljanak

az előítéletekről, a kirekesztésről és az
üldözésről, hogy védetté váljanak ezekkel szemben, és hogy fel tudjanak lépni
ellenük. Részvételükkel az ír Holocaust
Education Trust Ireland által, 2005-ben
indított Crocus Projecthez csatlakozó 12
ország, nyolcvanezer diákjához kapcsolódtak. A hazai projektgazda – a Szembenézés Alapítvány – minden tárgyi
feltételt (virághagymától az online vetélkedőig)
térítésmentesen biztosított és jutalmazza
a kiemelkedő teljesítményt nyújtókat.
A projekt keretében diákjaink meglátogatták a Holokauszt Emlékközpont

állandó kiállítását és részt vettek egy kb.
két kilométeres belvárosi sétán, mely
a holokauszt budapesti emlékhelyeit
érintve idézte fel 1944-45 eseményeit.
A krókusz hagymákat elültettük, és
a gyerekek lelkesen figyelték fejlődésüket, amit fotókkal is dokumentáltak.
Mivel a virágzás nem követte igazán
a naptári eseményeket, a Holokauszt áldozatainak emléknapjára összeállított kiállításhoz a nyolcadikosok saját kezűleg
készítettek krókuszokat.
A költészet napi hagyományos teaházunk keretében idén különös figyelmet
szenteltek a diákok és a felkészítő tanárok a zsidó származású magyar költők, írók műveinek. Záró rendezvényként április 19-én Óbuda Békásmegyer
Önkormányzata jóvoltából a „Magyar
flódni” című rendhagyó irodalom órán
vettünk részt az Óbudai Kulturális
Központban. Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész és Kováts Kriszta énekes, zeneszerző előadásában régi és új
dalokkal idézte meg egy nehéz kor művészeit, mint például Molnár Ferencet,
Karinthyt, Örkényt, Szerb Antalt vagy
Radnóti Miklóst.

Erdélyben jártunk a Határtalanul! program keretében
Márciusban az Angol Nyelvet
Emelt Szinten Oktató Általános
Iskola hetedikesei a Határtalanul!
program keretében Erdélyben jártak. Az alábbi beszámolót TóthGecse Anna Luca 7.b osztályos tanuló készítette.
Az osztályunk olyan szerencsés volt,
hogy a HATÁRTALANUL! program
keretében megnyerhettünk egy ötnapos kirándulást Erdélybe.
Az első napot a buszon töltöttük utazással. Miután átléptük a határt, két óra
múlva megálltunk Marosillyén megnézni Bethlen Gábor szülőházát, majd indultunk is tovább, mert még hosszú út
állt előttünk Tusnádfürdőig. Másnap az
első állomásunk a Szent Anna-tó volt,
amely mindenkinek az egyik kedvence
lett. Ezek után megmásztuk a Büdöshegyet, ahol az Apor-lányok feredőjében
megfigyeltük a vízben buborékoló kénTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

gázt. Majd átmentünk Kézdivásárhelyre,
ahol sok újat hallottunk Gábor Áronról,
és megnéztük a céhes múzeumot. A nap
befejezéseképpen a Szent László Gyermekvédelmi Központba látogattunk,
ahová könyvadományokat és tartós élelmiszert vittünk az ott élő gyermekek
számára. Bemutatták nekünk a gyermekotthont, majd játszottunk is együtt.
Nehezünkre esett az elválás. A következő napot a parajdi sóbányában kezdtük,
majd Korondon tettünk sétát, ahol ajándékokat is vásárolhattunk. Máréfalván
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gyönyörű , festett székelykapukat néztünk meg, majd megkoszorúztuk Tamási Áron sírját Farkaslakán. Az utolsó
előtti napon a Jókai Mór Általános Iskola 7. osztályával kezdtük a napot. A fiúk
focimeccset játszottak, a lányok pedig
egy körjátékot tanultak meg a helyi gyerekektől. Ezután a csíkszeredai Mikóvárba buszoztunk, ahol a székelyek hétköznapi életét ismerhettük meg, majd
a csíksomlyói kegytemplomba jutottunk
el. Végezetül a madéfalvi veszedelem
színhelyénél koszorúztunk a székely
hősök emlékműve előtt. Az Erdélyben
töltött ötödik napon már indultunk haza
Budapestre. Útközben még elidőztünk
a csodálatos Gyulafehérváron, majd az
igazi Vajdahunyad várát néztük meg.
A fantasztikus kirándulás után meg
sem álltunk hazáig. Bár elfáradtunk, de
az biztos, hogy egy életre nem felejtjük
el ezt az utat.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Határtalan útinapló

A verseket és az adományokat is szívesen fogadták. Köröstárkányban egy helyi bácsi mesélt nekünk Erdély állapotáról az első világháborúban, hogy hogyan
állt fel a magyaroktól elcsatolt és kifosztott országrész, és hogyan „harcol” nap
mint nap a románok ellen, őrzik hagyományaikat, bizonyítják magyarságukat.
Este Vasaskőfalván az Anett panzióban
szálltunk meg. Szép kilátással, finom vacsorával, reggelivel.
Másnap délelőtt a János-barlang felé
vettünk az irányt, ahol végigmentünk
a 100-150 méter járható területen. Miközben hallgattuk az idegenvezető mesélését, a mennyezeten apró, fürge denevérek röpködtek. Ha felnéztünk, nagy és
kövér sztalagtitokat is megfigyelhettünk.
Alul nem voltak sztalagmitok, ezek kialakulását akadályozza a kemény telek
után lefolyó víz, ami elárasztja a barlang
alját. Az Aranyos-folyó mentén mentünk tovább a busszal, és az ablakon
kinézve havas csúcsokat láthattunk. Ez
a folyó szeli ketté a Padist. Láthattunk
a Tordai-hasadékot, amihez több Szent
László-monda is kötődik. Elhaladtunk
Torda mellett, ahol a 40-50 ezer lakosból
már csak nagyon kevés a magyar. Utolsó
állomásunk a tordai sóbánya volt. Mindenki nevében bátran állíthatom, hogy
az ott látottak lenyűgözően szépek voltak. Mind a falak, a színek, a hatalmas tér,
a só mintái… A bányában régen sajtot is
tároltak és az első világháború idején menedékként szolgált. Az egyik teremben
láthattunk egy gépezetet, mellyel annak
idején lovak segítségével kiemelték a sót.
A Terézia-tárna volt számunkra a leglélegzetelállítóbb. Hatalmas sófal mélyén
feketének tűnő sós tó csillámlott. Itt még
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csónakázásra is volt lehetősége a látogatónak. A napot a Pásztortűz Panzióban
vacsorával és kvízzel zártuk.
A harmadik napunk első állomása
a marosvásárhelyi vár volt, amit 2012ben újítottak fel. Az ott lévő templomot
annak idején ferencesek építették, majd
a 17. században menedéket nyújtott a városlakóknak. A vár után a sáromberki iskolába mentünk. Megtekintettük Teleki
Sámuel és családja kriptáját, elénekeltük
a székely himnuszt. Farkaslakán zuhogó
esőben láto-gattuk meg Tamási Áron
sírját, majd körbenéztünk az ottani vásárban. Orbán Balázs, a legnagyobb
székely sírját Szejkefürdőn koszorúztuk
meg. Ezek után városnézés következett
a csodaszép Székelyudvarhelyen, amit
a székelyek fővárosának is neveznek. Elsétáltunk az ottani szoborparkba. A környéket Székelyföldnek nevezik.
A negyedik napot a szállás elhagyása
után Segesváron kezdtük. Megérkeztünk
Szászföldre. A város elrendezésére és építészetére egyaránt jellemző a pontosság,
a precizitás, ahogy magukra a németekre
is. A város nagyon tiszta, és utunk során közvetlen emberekkel találkoztunk.
Körülbelül már csak 1000 szász ember
él itt, akik németül beszélnek. Láthattuk
az Óratornyot, de nem mentünk be. Láttuk az evangélikus templomot, felmentünk a katolikus templomhoz, melyhez
162 lépcsőfok vezetett. Ezt a diákok
lépcsőjének nevezik, mert régen a diákok mindennap megtették ezt az utat.
A Szász-kapuk belsejében elhelyezkedő
Petőfi Sándor-mellszobornál készítettünk csoportképet. Visszaszállva a buszra elhaladtunk Balázsfalva mellett, majd
Nagyenyeden megtekintettük a Bethlen
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Gábor kollégiumot. Rengeteg híres és
sikeres ember végzett ebben az iskolában. Ehhez a területhez kötődik Jókai
A nagyenyedi két fűz-fa című műve is,
amely igaz történeten alapszik. Az iskola után egy templomban hallgattuk meg
egy lelkész előadását. Újra a buszon ülve
elhaladtunk Torockószentgyörgy mellett, végül megálltunk Torockón. Itt egy
múzeumot tekintettünk meg. A szerszámoktól a viseletekig mindent láthattunk.
Végül a szakadó esőben órás késéssel,
de megérkeztünk szállásainkra. Este feladatokat oldottunk meg, végül mindenki
visszatért a szobájába.
Az utolsó napon az utunk legelőször
a „kincses városba”, Kolozsvárra vitt.
A város lakossága félmillió körül van, de
ez folyamatosan változik az itt tanuló kb.
tízezer egyetemista miatt. A régi szabályok közül érdekes, hogy a nők a 18-19.
században csak kontyban járhattak, és
este 8 után tilos volt kimenni az utcára
az emberek biztonsága érdekében. Megnéztük az 1773-86 között épült Bánkipalotát. A hidegben tovább indultunk
a Mátyás-szoborcsoporthoz, amit 1902ben avattak fel. Eredetileg a milleniumi
ünnepségre készítették volna. Mögötte áll a Szent Mihály-templom, aminek
1312-től tartó kalandos történetét már
a fűtött padokban hallgattuk meg. Volt,
hogy leégett, volt, hogy a freskók szemét kikaparták… Ellátogattunk Mátyás
király szülőházához is. A ház annak idején egy szőlősgazdáé volt, aki jó kapcsolatot ápolt Mátyás apjával, ezért lehetett
rá mód, hogy abban a házban szülessen
meg a király. Hogy nyoma maradjon,
hogy ez nem akármilyen ház, Ferenc
József emléktáblát rakatott az épület
falára. Tovább indultunk Csucsára, ahol
Ady Endre házát és a Boncza-kastélyt tekintettük meg. Ezután a Királyhágón át
megérkeztünk Nagyváradra, mely igen
gazdag múlttal rendelkezik. Itt a magyarok többen vannak, mint a románok!
Megnéztük a városközpont szecessziós
házait, az Állami Színházat, a líceumot és
a Holnap szoborcsoportot is. Fél 6 körül
értünk át a határon, majd este 10 körül
meg is állt a busz itthon. Hazaértünk!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Pécsi gála

A Pécsi-díjas tanulót a tantestület nyílt
szavazás útján választja meg. A tantestület titkos szavazással választja ki a tanárok sorából azt a kollégát, akit szakmai
munkája és iskoláért végzett munkája
alapján az adott évben érdemesnek tart
a díj elnyerésére.
A 2016/2017-es tanévben tanítványaink közül Pécsi-díjban részesült iskolánk
három 8. osztályos tanulója, akik tanulmányi eredményük, közösségi munkájuk alapján méltóak a díj viselésére.
Mindhárman kitűnő tanulók, kiváló közösségi munkát végeznek mind az osztály, mind az iskolai közösségben. Olyan
gyerekek, akiknek a véleményére adnak
a társaik, és akikre tanáraik is biztosan
számíthatnak. Pécsi-díjat kapott Gubicz
Réka és Miksán Hanna 8.é osztályos és
Magyari Odett 8.z osztályos tanuló.
A kollégák szavazata alapján idén is
szoros volt a verseny a Pécsi-díjas tanár
kiválasztásakor. A tanítás mellett minden kolléga nagyon sok egyéb, az iskola
érdekét szolgáló feladatot is ellát. Képzik, továbbképzik magukat, és az iskolai
életét meghatározó tanórán kívüli tevékenységek szervezésében és lebonyolításában is részt vesznek.
A Pécsi-díjat kapott 2017-ben Albi-
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Kiállítás iskolánkban

né Medgyaszay Dorottya tanítónő, az
alsó tagozat munkaközösség- vezetője.
A kolléganő évek óta kiegyensúlyozott,
kiemelkedő szakmai munkát végez.
Fontos szerepet vállal a témahetek, témanapok szervezésében, lebonyolításában. Különösen fontosnak tartja önmaga szakmai tudásának tökéletesítését.
Tagja az iskolavezetésnek, 1999. óta iskolánk tanítója. A díjak átadása után elkezdődött a gálaműsor Az első részben
prózai és zenés részek követték egymást,
és mutatták be Kodály Zoltán életét,
munkásságát. A szöveget a 4.z osztályos
tanulók mondták, felkészítőjük BalogGál Tünde osztályfőnök. A szöveget és
a képes összeállítást Feith Adrienn készítette. Az ének és zenei betéteket a 3. 7.
8. osztályos tanulók adták elő. Felkészítő
tanáraik Gyarmathy Dorottya, Újszigeti
Anna és Zalavölgyi Cecília. A történelmi
háttér bemutatását Molnár Ottó tanár úr
állította össze.
A második részben táncokat láttunk,
először a 8. évfolyam tanulói táncolnak palotást, majd az alsó tagozatosok
néptáncbemutatója következett. A táncokat betanította Hegyesi Dorottya és
Gadzsev Ágota. Nagyon jó hangulatú
este volt, a szülők örömére.
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Az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskolában is lábát vetette a Re-design vándorkiállítás. Erről Tolvaj
Bence 3.b osztályos tanuló írását
olvashatjuk.
Ahogy testnevelés órára mentünk,
a folyosón érdekes tárgyakat láttunk kiállítva. Egy fura szó volt felírva egy fekete táblán: Re-design. Rögtön odaszaladtunk, és egymásnak mutogattuk az
érdekesnél érdekesebb tárgyakat. Erzsike néni megígérte, hogy a következő tesi
óra előtt megnézzük az egészet. Másnap
magyar órán rákerestünk a neten, hogy
mit jelent ez a cím.

Kiderült, hogy ez a „Re-design – gondold újra!„ vándorkiállítás része, amit
az ÖKO-PACK kiállítás szervezett ide.
Célja, hogy bemutassa ezt az irányzatot, vagyis hogyan lehet a megunt, feleslegessé váló anyagokat megmenteni
és újratervezni. Már alig vártunk, hogy
megnézzük a valóságban is a neten látott tárgyakat. Nekem legjobban a colostokból és vödörből készült falilámpa
tetszett. A barátomnak a bicikli fogaskerekeiből készített óra, Erzsike néninek az ugyanebből készült gyertyatartó
volt a kedvence. A lányoknak leginkább
a régi és kinőtt farmerből készített ruha,
táska, puff, stb. és persze a bőrből, papírból, műanyagból készült ékszerek, táskák tetszettek. Mindenki nagyon örült,
hogy a Bene Ferenc Általános Iskolában
ilyen nagyszerű dolgokat is láthatunk.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Zenede-nap az Erkelben

Az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola programjainak a legnépszerűbb
rendezvénye minden évben a Zenede-nap. Ebben a tanévben már XI.
alkalommal rendezték meg ezt az
egész iskolát megmozgató délutánt,
ezúttal a helyszín az Újpesti Ifjúsági
Ház Színházterme és a Zeneiskola
2. emeleti Erkel terme volt.
Tanárok, növendékek, szülők és
szponzorok segítenek minket ebben
a hatalmas vállalkozásban. A Zenedenap egy lehetőség arra, hogy a kerületben és most már a kerületen kívül
élő családok is megismerjék intézményünket. Ebben az évben is színes
program várta a látogatókat az egészen kicsiktől a felnőttekig bezárólag.
Külön öröm volt a számunkra, hogy
a Visegrádi Négyek Művészeti Projekt Pozsonyt képviselő tanárai ellátogattak a Zenede-napra. A műsor után
értékes beszélgetést folytattunk velük,
ahol körvonalazódott egy előadás és
bemutató tanítás a Kodály módszerről a pozsonyi kollégáknak.
A délután alaphangulatát a Fúvószenekar adta meg népszerű melódiákkal
és filmzenékkel Szabó Krisztián tanár
úr vezényletével. A közönség alig akarta
leengedni őket a színpadról, így még egy
ráadás is belefért a műsorukba.A Népdalkör fiataljai pedig a húsvéti ünnepkör
dallamait énekelték, Bakó Judit tanárnő
értő bevezetőjével. A Vonószenekar és
a két szólista- Rubik Emese hegedű és
Drexler Márton oboa, Telemann kettős
versenyével ajándékozta meg a közönTel: 437-8652
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séget. A zenekar Beethoven: Adagioját
és Telemann: Sinfoniáját játszotta Sillye
Gergely tanár úr vezényletével. A siker
itt sem maradt el, a közönség hosszan
tapsolt az ifjú muzsikusoknak.
A hangszerbemutató ezúttal rendhagyó módon történt. A tanárainkból alakult zenekar egy meglepetéssel készült
erre az alkalomra. Prokofjev: A Péter és
a farkas című meseszimfóniájának rövidített változatát játszották a közönségnek. Hozzá vetített képekkel egy narrátor mesélte el a történetet. Még mielőtt
felcsendült volna a zene, a karmester
Werner Gábor (iskolánk volt növendéke) bemutatta minden állat hangját,
vagyis a hangszereket, amik az állathangokat képviselték. A gyerekeket teljesen
elvarázsolta a mesés előadás és a színpad széléről izgultak Péterért, a kismadárért, a farkasért, és a vadászért. Nem
csoda, hogy az előadás után a hangszersimogatón tolongtak, hogy megnézhessék, kézbe foghassák és esetleg ki is
próbálhassák a hangszereket.
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Miközben a kicsik a hangszerbemutatót hallgatták, a nagyobbak az Erkel
teremben Sárospataky Bálint növendékünk vezetésével izgalmas társasjátékon
vehettek részt. Meglepetésünkre óriási
volt az érdeklődés, alig fértek el a hangversenyteremben. A hangszerbemutató
után a népszerű táncház következett,
ahol kicsik és nem ritkán nagyok is ropták a dunántúli táncokat citera és duda
kísérettel, Varga Evelin tanárnő vezetésével. Utána következett a tombola, ahol
izgalmas apróságokat lehetett nyerni. 6
órakor került sor Mozart: A kairói lúd
című egyfelvonásos operájának bemutatójára az Erkel Operastúdió előadásában.
Az Operastúdió a zeneiskola ének tanszakos növendékeiből alakult 2010-ben
Hruby Edit tanárnő vezetésével, majd
Szilágyi Éva tanárnő vette át a stafétabotot és ő foglalkozik az operastúdióval.
Mezei Pál tanár úr látja el a zongorakíséretet, ami nem kis feladat. Minden évben
egy új opera kerül betanításra, ebben az
évben már ez a hatodik. 7 órakor pedig
az Erkel teremben a jazz tagozatos növendékek Kinczel Dániel tanár úr műsorvezetésével hangulatos jazz klubbal
zárták a napot.
A Zenede-nap alatt volt még kézműves
foglalkozás, vonós hangszerműhely és
fúvós hangszerészek is bemutatkoztak
hangszereikkel, ahol vásárolni is lehetett.
Szabó Kati és Réti Erika tanárnők pedig másodállásban büfét vezettek, amit
adományokból sikerült üzemeltetnünk.
Este 9 órakor mindenki fáradtan, de
élményekkel telve hagyta el az Ifjúsági
Házat. Találkozunk jövőre is.
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Tavaszi-nyári börze a suliban

Az Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola idei tavaszi-nyári börzéje
április 22-én került megrendezésre. Az időpontot hagyományosan
a muskátli vásár napjához igazítottuk, ami most a Föld napjával
esett egybe. A börzéről Csikósné
Raffer Ildikó (SZMK) számolt be.
Szerdán, a tavaszi szünet utáni első
napon, mikor a gyerekek igyekeztek
visszazökkenni a tanulási folyamatba, igen zord hideg idővel ajándékozott meg bennünket a természet,
s még havazott is. Csütörtökön is
esett szüntelenül, és reménytelennek tűnt a szombati börze sikere.
Azon aggódtunk, hogy lesz-e lelkes
eladó, s megússza szárazon a portékáinak becipelését a tornaterembe. Pénteken kettőkor Tamás bácsi
irányításával bekerültek az asztalok
a tornaterembe a 7.b osztály segítségével. Ezúton is köszönjük támogató segítségüket, különösen Szigeti
Diánának, aki erejét nem kímélve
nagyon sokat cipekedett.
Szombaton hétkor nyitottam a kaput. Meglepődve tapasztaltam, hogy
ketten már várakoztak, mint eladók,
és hogy a „muskátli-sor” is már igen
számottevő. Onnantól minden gördülékenyen ment, és csak úgy peregTel: 437-8652
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Éneklő ifjúság Újpesten

tek az események. Jöttek az eladók,
a vásárlók. Különös büszkeséggel
tölt el, hogy négy tanuló (Solti Fanni,
Almássy Maja, Stickl Vivi, Csikós Betti)
is foglalt asztalt, és az elején minimális szülői segítséggel, majd onnantól
magukra maradva lelkesen árulták
megunt játékaikat. Az SZMK részéről Vass Mónika és Papp Judit szülők árultak az alapítványi asztalnál.
Ennél az asztalnál mindig az adományok árusítása zajlik, melyeket gyerekek, szülők hoznak be a tankonyhára
a börze előtti napokon. Ezek átválogatása csütörtökön este történt 5
szülő segítségével.
A fogadó asztalnál idén is várta a gyerekeket a nápolyi, a perec,
a cukorka és az ásványvíz. Itt lehetett a 100 forintos zsákbamacskákat is megvásárolni, melyből 50
darabot adtunk el. Nagyon jó érzés
volt újra látni ismerős arcokat, akik
novemberben is jöttek vásárolni,
itt laknak a lakótelepen, de még kicsi óvodások a gyerekeik, ám annál
határozottabbak, s otthon kijelentették, a „cukros” börzére mindig
akarnak jönni. A börze sikeres volt,
az alapítványi asztalnál 75.000 forint gyűlt össze a kasszában, amit az
Aquincum Iskoláért Alapítványnak
ajánlunk szeretettel.
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A tavaszi szünet előtti utolsó napon
megtelt az Ady Endre Művelődési
Ház színházterme izguló gyerekekkel, karnagyokkal és szurkoló szülőkkel, érdeklődőkkel.
Az alkalomhoz illően közös énekléssel kezdődött a délután. Nagy örömmel énekelték a szülők is a „Szánt a babám…” és az „Által mennék…” kezdetű
népdalokat zongorakísérettel, Bartók
Béla feldolgozásában. A felkészülés során a gyerekek értékes művekkel találkoznak, a közös éneklés összekovácsolja
a közösségeket, a sikeres szereplés ösztönzően hat mind a gyerekekre, mind
a pedagógusokra, mind a családokra.
A zsűri az eredmény kihirdetése után
jó hangulatú közös megbeszélés során
hasznos szakmai tanácsokkal segítette
a karnagyok munkáját. Mindannyian
egyetértettek abban, hogy az ilyen alkalmak megteremtése, megszervezése
nagyon fontos értékteremtő esemény.
Az esemény szervezője Feith Adrienn,
a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános
Iskola igazgatóhelyettese volt. A zsűri
tagjai: Hraschek Katalin Artisjus-díjas karnagy, a KÓTA Ifjúsági, Énekkari
és Zenepedagógiai Szakbizottságának
elnöke, Réger Monika Artisjus-díjas
karnagy, a KÓTA Ifjúsági, Énekkari és
Zenepedagógiai Szakbizottságának tagja, és Vass Veronika énektanár, karnagy,
a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület Elnökségi tagja.

Az esemény zárásaként az „Újpest, Újpest, árad a fény…” kezdetű dalt, Újpest
himnuszát, a Kormorán együttes szerzeményét a „Beneta” kórus énekelte el
Mojzesné Szűcs Gabriella vezetésével.
A tervek szerint jövőre ismét lesz Újpesten Éneklő Ifjúság, amelyre a szervezők
várják a többi iskola jelentkezését is.
forrás: ujpest.hu
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Hírek az Erkelből

Április 6-án volt a Fővárosi Cimbalom Találkozó, amit hagyományosan az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában rendeztek meg. Ebben
az évben is sokan vettek részt rajta,
26 műsorszámot hoztak el a főváros
cimbalomtanárai.
Az idén az Erkel Gyula Zeneiskolán
kívül a Tóth Aladár Zeneiskola, a Hubay
Jenő Zeneiskola, a Rácz Aladár Zeneiskola és a Lajtha László Zeneiskola ifjú
cimbalmosai mutatkoztak be. A találkozó valóban egy baráti találkozó volt, ahol
mindenki jól érezte magát.
Április 6-8-ig a Ferencvárosi Ádám
Jenő Zeneiskola rendezte meg a VII.
Banda Ede Budapesti Csellófesztivált
és Versenyt, ahol diákjaink nagy sikerrel szerepeltek. Kamara kategóriában
Deák Hanna-Biró Alexa duó ezüstérmet nyert. Az Antal Péter - Bognár
Andrea- Drávucz Bea - Török Bálint
cselló együttes pedig arany minősítést
kapott. Szóló kategóriában Deák Hanna, Biró Alexa (Lakatos Gabriella növendékei) ezüst minősítést kaptak, Tolnai Lili
(szintén Lakatos Gabriella növendéke) pedig
bronzérmet kapott. Sajben Anna Gréta
(Garadnay-Valter Izabella növendéke) ezüst
minősítést kapott.
Április 8-án a Józsefvárosi Zeneiskolában rendezték meg az Országos
Oboás
Tehetségnapot.
Dávidné Szabó Melinda oboás növendékei arany minősítést értek el:
Nagy Attila - Czombos Luca (oboa) - Botos Gergely (zongora) (Sebestyénné Zádor Ilona növendéke), Czombos Luca - Turcsányi
Tel: 437-8652
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Tehetségfórum az Aelia
Sabina AMI-ban

Anna - Drexler Márton (oboa), valamint
Czombos Luca (oboa) - Drexler Anna
(fuvola) (Bendzsák Anita növendéke) - Botos
Gergely (zongora) végeztek arany minősítéssel. Botos Gergely, mint diák zongorakísérő és Czombos Luca, aki mind
a három kamara számban szerepelt, különdíjat kapott. Dávidné Szabó Melinda
tanárnő tanári különdíjban részesült.
Április 19-én tanári kiránduláson vett
részt iskolánk tanári kara. A cél Dobogókő és Esztergom volt, illetve lett volna. Hatalmas hóviharban indultunk el és
Budapest határában már komoly hólepel
borította a tájat. Dobogókőről lemondtunk, de úgy gondoltuk, hogy Esztergom még megközelíthető egy szép erdei
úton. Hát nem sikerült. A busz elakadt
a nagy hóban és egy izgalmas órát éltünk át, míg a szintén elakadt hókotróra
vártunk. Végül is sikerült biztonságosan visszafordulnunk és egy sík terepen
Esztergom felé vettük utunkat.
A Bazilika megtekintése után a Bazilika Kincstára volt a következő látnivaló.
Sok-sok síkos lépcső megmászása után
igazán szép élményben volt részünk.
Sajnos az idő nagyon elszaladt, így már
csak arra volt idő, hogy Párkányban vacsorázzunk. Egy remek vacsorát költöttünk el egy hangulatos étteremben, ahol
nagyon kedvesen vártak minket. Ezek
után már csak haza kellett jutnunk az
egyre szakadó hóban. Úgy gondoljuk,
legközelebb januárban megyünk tanári
kirándulásra, akkor talán nem lesznek
hóakadályok. Azért a kalandok ellenére
is nagyon jól éreztük magunkat.
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Idén 5. alkalommal került megrendezésre az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolában a fúvós
tehetségfórum.
A nyolc tanszakról 24 kiemelkedő
képességgel és szorgalommal rendelkező gyerek kaphatott lehetőséget
arra, hogy megmutatkozzon a többi
fafúvós és rézfúvós társai, szülei és
tanárai előtt.

Az Óbudai Futófesztiválon jártunk

Április 22-én az Aelia Sabina
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és szüleik is nagy lelkesedéssel
vettek részt az Óbudai Futófesztiválon.
A résztvevők hatalmas mosollyal
érkeztek a rajthoz, ahol fölvették az
iskolapólót, feltűzték a rajtszámot,
majd 10:30-kor, a bemelegítés után
dudaszóra rajtolt a nagy csapat. Napos hangulatban, a fuvola tanszak 12
növendéke, testvéreivel, szüleivel és
tanáraival-(Török-Papp Tímea, Mészáros
Pálma) fürgén és vidáman teljesítette
a 2017 métert.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Eseménydús nap volt
a Fodrosban

Oviolimpia a Benében

Az Újpesti Bene Ferenc Általános
Iskola első alkalommal rendezte
meg nagy sikerrel az Óvodás Olimpiát a kerületi óvodák részvételével.
Céljuk az olimpiai eszme terjesztése, a sport, a mozgás népszerűsítése, megszerettetése, valamint
a kerület óvodáival a partneri kapcsolatok szélesítése.
Rendezvényünket megtisztelték az
UTE labdarúgó szakosztályának vezetői, labdarúgói, edzői is. Felhívásunkra
négy óvoda jelentkezett: Aradi, Karinthy, Királykerti és a Nyár Óvoda
2017. március 24-én hatvan kis óvodás érkezett meg hozzánk az óvó nénik kíséretében. Izgatottan, felfokozott hangulatban készülődtek a játékos
délelőttre. Iskolánk intézményvezetője
köszöntötte a kicsiket, majd meghallgattuk az olimpiai himnuszt, a 4.a osztályos tanulók pedig verssel köszöntötték az óvodásokat.
A megnyitó után elkezdődtek a versenyek. A lebonyolítás több helyszínen,
párhuzamosan zajlott. a testnevelők és
az UTE edzők irányításával. A közös
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bemelegítés után következett a tornateremben változatos feladatokkal
az ügyességet, gyorsaságot és pontos
végrehajtást igénylő sorverseny, a futópályán a 40 m-es futás, a sportpályán a labdarúgás, a dzsúdó teremben
a küzdő játék. Szívvel, lélekkel küzdöttek a kicsik a nemes versengésben.
Nagyon várták már az eredményhirdetést, igen szoros volt a küzdelem.
A díjakat az UTE vendégei adták át.
Negyedik helyezett lett a Nyár Óvoda,
harmadik az Aradi Óvoda, második
a Karinthy Óvoda, első helyezett pedig
a Királykerti Óvoda. A dobogósok oklevelet, érmet kaptak. Az ovis olimpiai
bajnokok pedig még piros szalagot és
babérkoszorút is, győzelmük jeléül.
Egy résztvevő kisfiú a verseny végén
így nyilatkozott: „Ez volt életem legszebb
napja.” Egy másik pedig: „Nagyon örülök, mert ez az első érem, amit nyertem, s nem
is akármilyet, aranyat.” Ettől nagyobb dicséretet nem is kaphattunk volna. Reméljük, sikerült hagyományt teremtenünk, s a jövőben ismét találkozhatunk
a kerület óvodásaival.
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A Fodros Általános Iskola diákjai
számára programokkal teli volt a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
A hetedik-nyolcadik évfolyam diákjaihoz a 3. kerületi rendőrkapitányságtól
érkezett előadó, és érdekfeszítő, tanulságos előadást tartott az internet veszélyeiről és a kék bálna nevű jelenségről.
Időközben az alsóbb éves gyerekek
a koncertteremmé alakított tornateremben a MÁV Szimfonikus Zenekar
koncertbemutatóját élvezhették. A világhírű zenekar képviselői hangulatos
interaktív zenei bemutatót tartottak,
melyen megszólaltatták a zeneirodalom klasszikus dallamait. Néhány merészebb diák lehetőséget kapott, hogy
részt vegyen egy közös produkcióban
a zenekar tagjaival.

A kisebbek után a felsőbb évesek is
részesei lehettek a zenekar emlékezetes előadásának. A harmadik órában
a Fodros-énekkar kiskórusához érkeztek nem mindennapi vendégek a Szent
Miklós Általános Iskola, Kollégium és
Gyermekotthonból! A kis vendégek
a fodrososok tavalyi látogatását viszonozták. Úgy tűnik a két iskola közölt
egyre szorosabb barátság szövődik.
A fogyatékkal élő gyerekek a MÁV
szimfonikus zenekar koncertjére is
meghívást kaptak. Így a közös zenehallgatás után, együtt kézműveskedtek
énekkaros diákjainkkal. A vendégeket
finom falatokkal is kínáltuk. A készített ajándéktárgyakat egy kis meglepetéssel együtt hazavihették. A program
végén készült egy közös fénykép is.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Márciusi sport hírek a Csalogány DSE–től

2017. március 25-én a Csalogány
Általános Iskola sportegyesülete
meghívást kapott a Magyar Atlétikai Szövetségtől, mint az MSOSZ
tagszervezete, hogy sportolóink,
a Csalogány DSE atlétái, vegyenek részt a fogyatékos sportolóknak szervezett versenyen. A következőkben Tóth Judit beszámolóját
olvashatják.
Csapatunk 9 atlétával érkezett a versenyre, ahol csatlakozott hozzánk Pápáról a Balla DSE 3 versenyzője és
a Szolnok Liget Otthon egy atlétája
is. A verseny napján a szülők és mi is
boldogan indultunk a SYMA csarnok
atlétika pályájára, ahol megmérettettünk, és szupernek találtattunk. Sportolóink büszkén és boldogan mutathatták meg magukat itt is. 60 méteres
futásban a lányok versenyében debütált Bene Anett, és ezüstérmet nyert.
A rutinos Mészáros Szabina, és Csernai Szandi egymás mögött végeztek,
Szandi arany-, Szabina bronzéremmel. A fiúk is csupa dobogós helyet
szereztek. Különösen büszke vagyok
arra, hogy Bódi Balázs 200 méteren
olyan ügyesen teljesített, életében
először, hogy arany érmet akasztottak a nyakába, de ez még nem volt
elég, mert távolugrásban szoros versenyben, olyannyira szorosban, hogy
egy centi különbséggel, Egri Dani 4
méter 3 centivel első, míg Megyeri
Misi 4 méter 2 centivel második lett.
Az élmények még mindig nem értek
véget, mert Megyeri Misi és Koch
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Norbi helyet kapott a 4x200 méteres
váltó futásban is, és az MSOSz csapata harmadikként ért célba, így bronz
érmesek lettek, ami azért nagy dolog,
mert mindkét versenyzőnk először
futott 200 méteren. Részt vevők:
Bene Anett, Csernai Alaxandra, Mészáros Szabina, Bódi Balázs Egri Dániel, Koch Norbert, Megyeri Mihály,
Szabó Barnabás Blaskó Bálint.
Mindeközben mikor mi az atlétikában jeleskedtünk, Kölyök sportolóink
képviseletében, Stella és Józsi a Magyar Sport Házában fogadták a Téli
Világjátékokról hazatért Speciális
Olimpikonokat. Nagyon büszkék lehetünk rájuk is, hiszen annyit fejlődtek, okosodtak, hogy a fogadás alatt
példamutatóan viselkedtek, csendben
végighallgatták a köszöntőket, majd
átadták az Olimpikonoknak az ajándékokat és egy fergetegeset táncoltak.
Ezzel még nem ért véget a márciusi érem eső! Március 28-án labdarúgó
csapatunk, Tiszaföldvár-Homokon
vett részt az MSOSz országos labdarúgó tornáján. Itt egyesített csapattal,
vagyis partner játékosok részvételével,
a 3. divízióban, Szolnok, Balassagyarmat és Magyarbánhegyes csapataival
küzdöttek és a második helyezést érték el, vagyis ezüstérmekkel térhettek
haza. A program remek volt, sportolóink nagyszerűen érezték magukat.
A csapat: Csernai Alexandra, Simon
Viola, Megyeri Mihály, Dauda James,
Kopcsándy Kristóf, Blaskó Bálint,
Kiss Dávid.
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Kis harcosok sikerei
Április végén rendezték meg az
országos diákolimpiának megfelelő
Magyar Taekwondo Diákbajnokságot, melynek idén Pécs városa adott
otthont. Az Aquincum Általános
Iskola négy versenyzője a Tájfun
Sportegyesület színeiben képviselte
az iskolát a rangos megmérettetésen.
Első helyezett lett Dalnoki Gergő
Tamás (4.b), második helyen végzett
Szabó-Telkes Bendegúz (2.d), bronzérmes lett Rákosi Tamás (3.c) és pontszerző 5. helyen zárt Rada Máté Levente
(4.d). Az egyesület az összetett pontversenyben 7 arany-, 5 ezüst-, 5 bronzéremmel, és egy ötödik helyezéssel a második
helyen végzett.

Focisikerek
Véget értek a kerületi labdarúgó bajnokság küzdelmei, melyeken ismét
szép sikereket értek el az Aquincumos
tanulók. Az elmúlt hetekben I-es és
II-es korcsoportba tartozó csapataink játszottak emlékezetes meccseket.
III. korcsoportos csapatunk a múlt héten
csoportelsőként (zsinórban harmadszor)
idén is bejutott a kerületi döntőbe, ahol
a későbbi bajnok Medgyessy Iskola ellen
elszenvedett vereséget követően a Kerék
Iskola csapatát felülmúlva állhatott fel
a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
Felkészítő: Tittmann Tamás; a csapat
tagjai: Brandner Dániel, Galó Gábor,
Kardos Márton, Kovács Máté, Mérő
Alex, Nagy Botond, Nagy Zsombor,
Takács Ákos.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Válassz sportágat, válassz életmódot!

2017. március 30-án izgatottan
érkezett az Újpesti Bene Ferenc
Általános Iskolába tanár, diák,
vendég egyaránt. Ezen a napon
rendezték meg immár harmadszor a „Válassz sportágat, válts
életmódot!”
sportágválasztó
rendezvényüket.
Tizenkét sportág képviselőit hívtuk meg, hogy a gyerekek minél
több mozgásformát próbálhassanak ki. A sportágakat négy egyéb
helyszínnel egészítettük ki, így 16
helyszínen folyt a mozgás négy
órán át. A csoportok forgószínpadszerűen, 15 percenként követték egymást az állomásokon, ahol
hatalmas lendülettel vetették be
magukat a különböző sportágakba. A csapatsportágak, valamint
az egyéni sportágak is lehetőséget
kaptak a bemutatkozásra. Labdarúgás, kézilabda, atlétika, torna, kickboksz, cselgáncs, amerikai foci, vívás, sakk, asztalitenisz, vízilabda,
darts várta a gyerekeket.
A szakosztályok közül az UTE,
a Vasas, a Budapesti Honvéd,
a Modern Sportakadémia, az Újpest Bulldogs, a Gergely Gábor
Akadémia, a Zrínyi Miklós Kickboksz Akadémia, a Bene-Rév TSC
képviselte a sportágakat. Az adott
sportág állomásán kiváló sportoTel: 437-8652
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lók, edzők, leigazolt jelenlegi és
volt tanítványaink mutatták be
sportágukat.
Az UTE tornászai fantasztikus
bemutatót tartottak tanulóinknak.
Káprázatos teljesítményük lebilincselte diákjainkat. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a sport mellett nagy hangsúlyt fektessünk az
egészséges életmód megismertetésére, kialakítására is. Ezen a napon is fontos szerepet játszott az
egészségtudatos magatartás tényezőinek a gyakorlása. Az iskolavédőnő előadást tartott az egészséges
táplálkozás fontosságáról, a Minta
Menza támogatásával zöldségeket,
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gyümölcsöket, egészséges ételeket
kínáltunk tanulóinknak. Köszönjük
szépen a rengeteg finomságot.
A sportágbemutatókon kívül az
Országos Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya is részt vett
a rendezvényünkön. Nagy sikert
arattak a gyerekek körében. Beülhettek a rendőrautóba, kipróbálhatták a szirénát, megnézhették a golyóállómellényt, kezükbe vehették
a gumibotot, ujjlenyomatot vettek
tőlük, s meghallgattak egy érdekes
tájékoztatást a drog-és bűnmegelőzéssel kapcsolatban.
Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok, Gergely Gábor világbajnok, Eperjesiné Muts Éva az
Angyalföldi Sportiskola vezetője
és a megjelent szakosztályi edzők,
sportolók elismerően szóltak rendezvényünkről. Célunkat maximálisan elértük, hiszen az egészséges
életmódra nevelés fontos szempont a mindennapjainkban, és ennél kiválóbb lehetőség aligha adódik egy diák életében, minthogy 12
sportágat a saját intézményében
próbálhat ki kiváló szakemberek
irányításával, megismerheti és megkóstolhatja az egészséges ételek
tárházát, s mindenek mellett még
jól is érzi magát. Igazi közösségépítő, partnerekkel együttműködő
program volt ez.

Kattintson Facebook oldalunkra!

Élményeink a Monori úszóversenyről

2017. április 1-én a Magyar Speciális Olimpia Szövetség Regionális úszóversenyén vehetett
részt kis Csalogány Általános Iskola csapata.
Egyesületünk úszói hetek óta izgalommal készültek a megmérettetésre,
minden úszóedzésen aktívan vettek
részt. Miután vidéki versenyről volt
szó, a szülőket is bevontuk a szervezkedésbe, hogy minden sportolónk
lejuthasson a verseny színhelyére.
A KLIK-től igényelt 20 személyes buszon kívül, a szülők összefogva, saját
autóikkal hozták el sportolóinkat.
Reggel 7 órakor az iskolából induló
busz megtelt izgatott sportolókkal,
és segítő kollégákkal. Jó hangulatban érkeztünk Monorra az uszodához. Itt már más csapatok is gyülekeztek a kora reggeli napsütésben.
A versenyen 17 egyesület vett részt.
Eredetileg 106 nevezés érkezett, de
sajnos ebből a létszámból néhányan
hiányoztak, hiszen, közbejött családi
program, vagy betegség. A Csalogány csapata 22 sportolóval képviseltette magát ezen a versenyen. Remek
hangulatú, pörgős, és izgalmakkal
telt napot tudhatunk magunk mögött, sikerekkel telve. Sok csillogó
érem, boldog mosoly, elégedett szülők jellemezték a mai napot.
A versenyt megnyitotta, Wisinger János, az MSOSz Örökös Tiszteletbeli
Elnöke, aki végig szakértő szemmel
figyelte az eseményeket, és az érem
átadásban is segített. Monor város
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alpolgármestere Darázsi Kálmán is
megtisztelte jelenlétével az eseményt,
és az érem átadásban is részt vett.
Köszönet a sportolóknak, hogy
igyekeztek maximális teljesítményt
nyújtani, és viselkedésük is példamutató volt a verseny alatt. Köszönet
a szülőknek, akik fuvarozták sportolóinkat. Köszönet a KLIK-nek, hogy
biztosította a sportolók és kísérőik lejutását a verseny helyszínére és vissza.
Nagy köszönet Wiesnerné Oravecz
Évának a verseny megszervezéséért.
Szintén nagy köszönet a kollégáknak,
akik a szabadidejüket, hétvégéjüket
feláldozták, és segítettek a verseny lebonyolításában: Mayer Beatrix, Kitti,
Halász Gábor, Pelyhe Krisztián, Srp
Miklós, Tolnay Barnabás
Elmondhatjuk, hogy remek napot
zártunk, boldog elégedett sportolók,
edzők, és szülők távoztak a helyszínről, bízva abban, hogy június 3-án
a folytatás hasonló lesz.
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Kerületi foci bajnok
a Bárczi

A Bárczi Géza Általános Iskola
szeptemberben nevezett a kerületi
diákolimpiai labdarúgó versenyre.
A körzeti mérkőzésekre a IV-es korcsoportban, – mely 7. és 8. osztályosokból áll – hét iskola nevezett. Őszi és tavaszi fordulóból állt a mérkőzéssorozat.
A tavaszi fordulót a 2. helyről kezdtük,
és ezt az eredményt megtartva az 1. és
2. csapat indulhatott a kerületi bajnoki
címért. A belső körzetből továbbjutott
első két csapattal együtt a 4 legjobb között dőlt el a helyezési sorrend. Ezek
a Zipernowsky, a Kerék, az Óbudai
Nagy László és a Bárczi csapatai voltak.
A döntőnek a Pais Iskola adott otthont március 21-én. Első mérkőzésünket a Kerék csapata ellen megnyertük, így az aranyéremért játszhattuk
utolsó meccsünket. Kemény ellenfelet
kaptunk: a Zipernowsky nagy kihívást
jelentett. A mérkőzés 2-2-es döntetlent hozott, azonban a büntetőrúgásoknál javunkra dőlt el az eredmény.
Így az aranyérem a miénk lett! Ezzel
a ranggal továbbjutottunk a Budapesti Bajnokságra, melyre április 21-én
került sor a Vasas pályán. Izgalommal
és optimistán vártuk a kihívást!

Kattintson Facebook oldalunkra!

Május 5-6-án Óbuda Napja!

Óbudán komoly hagyománya
van annak, hogy május első hétvégéjén színpompás forgataggal
ünnepelnek a kerületben élők.
Igazi közösségi esemény ez, mely
a múltból táplálkozva köti csokorba a szép tradíciókat.
A rendezvény fő célja az, hogy a kerület lakóinak lokálpatriotizmusát szem
előtt tartva, nívós műsorokkal kínáljon
kellemes együttlétet a családoknak kerület szerte. A programok többek közt
a Fő téren, a Kobuci kertben, a Zichy
udvarban, az Esernyősben, az Óbudai és
a Kassák Múzeumban, Csillaghegyen és
Békásmegyeren várják a kilátogatókat.
Bár az események központja a Fő tér
és környéke, a kerület számos pontja kínál kellemes kikapcsolódást az itt
élőknek, ide látogatóknak. Ingyenes
koncertekkel, gyermekprogramokkal,
Civil udvarral és gasztronómiai különlegességekkel várják az Óbudára
látogatókat május 5-én, Óbuda Napja
előestéjén, majd 6-án egész nap.
Az Óbuda Napja kezdőprogramja
a Kassák Múzeumból indul: május 5-én
17:00 órakor Szemző Tibor „K” metszetek című mozikoncertjét láthatják,
hallgathatják a nyitóprogramra érkezők. A jó hangulatot később a Szentlélek téren az Ivan & the Parazol, majd
a Quimby együttes koncertje biztosítja,
s ehhez nyújt kellemes hátteret a gasztronómiai kalandozások sora is.
Május 6-án, szombaton, több helyszínen folytatódik a rendezvény. A Fő
téren napestig kínálják finomságaikat
a kitelepült vendéglátóhelyek. Lesz
kézműves vásár, Circus Mechanicus,
Vitéz László Bábjátékautomata és
ezernyi más játék és látnivaló, de akár
Tel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

egy sétát is lehet tenni Óbuda utcáin
egy fess fiákeren.
A nagyszínpadon délelőtt Halász Judit ad koncertet a gyerekeknek, majd
a Langaléta Garabonciások következnek. Délután a The Luckies, Kerekes
Band, Esti Kornél, majd a Vad Fruttik
lépnek színpadra. A Zichy udvarban
is sűrű programok lesznek. Itt a civil szervezetekkel ismerkedhetnek,
egészségügyi szűrővizsgálatokon vehetnek részt a felnőttek, a kicsiket pedig ezernyi játék várja.
Az ünnep alkalmából sor kerül a városrész első polgármestere, Harrer
Pál szobrának megkoszorúzására.
A Kórház utcában szabadtéri tárlat
nyílik Hadrianus MCM – Egy ókori
karrier története címmel, melynek apropóját Hadrianus császár 1900 évvel
ezelőtti trónra lépésének évfordulója
adja. A kiállítást Bús Balázs, ÓbudaBékásmegyer polgármestere és dr.
Láng Orsolya, az Aquincumi Múzeum igazgatója nyitja meg.
A Kobuci kert ebben az évben központi helyszínné válik: 15.00 órakor Bús
Balázs, Óbuda–Békásmegyer polgármestere adja át a kerületi kitüntetéseket:
az Óbuda Díszpolgára címet, az Óbuda
Kultúrájáért Díjat, a Pro Óbuda Díjat,
az Óbuda Sportolója Díjat, valamint
a Hidegkuti Nándor Emlékplakettet.
Az esti programokat itt Frenk akusztik,
majd utána a Biorobot koncertje zárja.
Színes programokkal csatlakoznak
Óbuda Napjához a kerületi múzeumok,
kulturális intézmények. A felsoroltak bizonyítják, hogy a kerület ünnepén unatkozni lehetetlen lesz, inkább az okoz
majd fejtörést, hogy ebből a bőséges és
ingyenes kínálatból miként szerkessze
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meg mindenki a saját programját úgy,
hogy minél több élménnyel zárhassa
a napot, s jusson idő ráérős beszélgetésekre is. A belépés a III. kerületi lakosok
részére ezen a napon ingyenes.
A hagyományokhoz hűen a békásmegyeri Csobánka tér ad otthont
a Közbiztonsági nap rendezvényeinek, mely katasztrófavédelmi bemutatóval indul. Ebéd után a rendőrzenekar ad koncertet, s ezután kerül sor
az ünnepélyes megnyitóra, majd Kelemen Viktória alpolgármester adja át
az Óbuda Közbiztonságáért díjat.
Délután a Braunhaxler Dalkör,
a Hosszúlépés óriásbábos felvonulása, az Bergengóc Zenegóc koncertje
és a Ritmo 2003 Batucada Band dobos felvonulás szórakoztatja a közönséget. A nap záró koncertjét a Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar adja.
Csillaghegy Napja változatos programokat kínál idén is a látogatóknak.
A Mátyás király út egy lezárt szakaszán
a Csintekerintő, Bognár Szilvi és zenekara gyermekkoncertje nyitja a sort,
majd Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter köszöntője után kóstolhatja meg mindenki Csillaghegy tortáját a Cserfalvi Cukrászda jóvoltából.
A kalóriák letáncolásához a Kis Göncöl tagjaitól leshetünk el tánclépéseket.
A főként alsó tagozatos gyerekekből
álló táncegyüttest a Bazseva zenekar
kíséri. Ezután a Fodros Általános Iskola és a Csillaghegyi Általános Iskola
szórakoztatja a közönséget előadásával.
Fabók Mancsi Bábszínháza A háromágú tölgyfa tündére műsorával lép színpadra, majd a Muzsikáló esztendő című
interaktív, zenés produkció következik.
Nem maradhatnak ki a programból
a közönség nagy kedvencei: Berecz
András különleges meséléssel csal mosolyt az arcokra, majd a Göncöl Néptáncegyüttes előadása következik, amely
végül táncházzá alakul. A nap záró koncertjét Csillaghegyen Kovács Kati adja.
A részletes műsort megtalálják
a rendezvény műsorfüzetében, az
obudanapja.hu oldalon és a rendezvény Facebook oldalán.

Kattintson Facebook oldalunkra!

A futás öröme! Összefoglaló az Óbudai Futófesztiválról

A természetben, a friss levegőn
végzett mozgás örömöt ad, és
máris jobban érezzük magunkat
a bőrünkben. Mi sem természetesebb tehát, hogy kilátogassunk az
Óbudai Futófesztiválra, hiszen, ha
van sport, amely bárhol és bármikor űzhető, miközben energiával
tölt fel és a testi-lelki egészséget
szolgálja, akkor az a futás.
Sokak így gondolták ezt, mert a rendezvény két napján összesítetten 2500
nevezést rögzíthettünk. Az elmúlt
évek tapasztalataira támaszkodva az
Óbudai Futófesztivált továbbra is két
nap rendeztük meg. Tesszük ezt azért,
hogy Mindenki kényelmesen rajthoz
tudjon állni, szülők együtt tudjanak
futni gyermekeikkel, mert a sportolás
és a mozgás rendkívül nagy élményt
nyújt gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Aki hosszabb távok megtételére
vágyott elindulhatott a vasárnapi nap
távjain. A gyermekek miatt nagyon
fontosak az ilyen irányú megmozdulások, hiszen szellemileg nagy terhelést kapnak, ezért az iskolán kívüli
a családdal együtt végezhető sporttevékenységnek igen nagy szerepe van.
Fontosnak érezzük, hogy a családok
együtt vehessenek részt egyes távokon, ezt mutatja az is, hogy az 500 m
távon, amelyre ebben az évben küTel: 437-8652
Cím: 1033 Budapest Fő tér 1. /18.

lön regisztrációt nem kértünk illetve
a 2017 m távon együttesen 1100-an
indultak el, a 3,5 km-es távon 206
fő állt a rajthoz. Már hagyomány és
mindig nagyon színessé teszi a rajtot
a 2017 m táv indítása előtt kiosztott
megannyi színes lufi. A távok indításában nagy örömünkre részt tudott
venni Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter, a kerület parlamenti képviselője és Rédli András a Szabadidő,
szeretem! eseménysorozat fővédnöke, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó.
Idén két új távval is jelentkeztünk
az Óbudai Futófesztiválon! Szombaton az 5,5 km, vasárnap 10,5 km
távon mérethették meg magukat
amatőr és profi futók egyaránt. Sokan több számban is indultak, így
a szombati távok egyike jó néhány
résztvevőnknek bemelegítés gyanánt
is szolgált a vasárnapi hosszabb távok
előtt. A nevezésekből és a részvételi
arányokból láttuk, hogy a két új táv
igen nagy népszerűségnek örvendett. Az 5,5 km- en 487, a 10,5 kmen 314 fő részvételét regisztráltuk.
A versenyzők nagyon méltányolták
az időmérést, amelyet jövő években
szándékunk a verseny további távjaira
is kiterjeszteni. Egyre nagyobb sikere
van a csapatfutásnak, ebben az évben
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jelentkeztek a legtöbben, 47 csapat
vett részt a 23-i félmaraton váltó távon, ahol a félmaraton egyéni távval
összességében 320 fő indult. Nagy
hangsúlyt fektetünk a frissítőpontok
megfelelő, gazdag felszereltségére, és
a befutó ajándékok, díjazások színvonalára. Köszönhetően szándékunknak és a támogatói háttérnek ez évről
évre megvalósulhat. Ebben az évben
először készült az eseményre egyedi
befutóérem, amely mindenkinek nagy
meglepetést és örömet okozott.
A rendezvényeken nem a sportteljesítményt helyezzük előtérbe, hanem
mind inkább a részvétel fontosságát
hangsúlyozzuk. A fő cél, hogy kikapcsolódást nyújtsunk, hogy minden
résztvevőnk jól érezze magát. A sport
fontos szerepet játszik a fizikai és
mentális egészség megőrzésében, az
egészségtudatos életmód és magatartás kialakításában. Szeretnénk, hogy
minél több kerületi lakost hozzunk
mozgásba sporteseményeinken! Köszönjük lelkesítő támogatásukat, építő hozzászólásaikat és méltató dicséreteiket!
forrás: obudasport.hu
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